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Introducere 
1.1. Context general 
 
 Prezentul Raport are ca obiective generale evidenţierea funcţionalităţii 
Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi efectuarea  
unei retrospecţii a tuturor acţiunilor care au avut loc pe parcursul anului 2011, la 
nivel raional.  
 În anul  2011, Republica Moldova a fost marcată de alegeri locale, ceea ce a 
presupus suplinirea funcţiilor de membri ai Comisiei teritoriale de către 
reprezentanţii autorităţilor publice locale de nivel II şi I. Urmare a acestor 
schimbări, componenţa nominală a tuturor Comisiilor teritoriale pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane a suferit modificări.  
 În acelaşi timp, unul din obiectivele specifice ale prezentului raport este 
descrierea gradului de realizare a activităţilor pe parcursul anului 2011, conform 
atribuţiilor ce sunt stipulate conform Hotărârii Guvernului nr. 234 din 29 februarie 
2008 privind aprobarea Regulamentului – cadru al comisiilor teritoriale pentru 
combaterea traficului de fiinţe umane. 
 Analizând cadrul normativ care instituţionalizează Comisiile teritoriale 
pentru combaterea traficului de fiinţe umane, am identificat că au fost elaborate şi 
Planuri raionale de acţiuni în domeniul anti-trafic pentru anul 2011.  
Atribuţiile specificate în conformitate cu cadrul de reglementare a funcţionalităţii 
CT sunt următoarele: 

 Organizarea campaniilor de informare, seminare şi întruniri în oraşele şi 
satele din unitatea administrativ-teritorială, în scopul informării populaţiei 
despre consecinţele migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane; 

 Coordonarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 
umane, de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului;  

 Colaborarea cu autorităţile publice locale, organele de drept, organizaţiile 
neguvernamentale şi reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile, în scopul 
acordării protecţiei şi asistenţei victimelor traficului, în mod special cu 
reprezentanţa Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie cu sediul la 
Chişinău;  

 Monitorizarea şi evaluarea periodică a activităţilor de prevenire şi combatere 
a traficului de fiinţe umane, realizate de organele statale în teritoriu, 
informează autorităţile respective, Comitetul naţional şi înaintarea propuneri 
pentru eficientizarea acestor activităţi; 

 Acordarea asistenţei informaţionale, organizatorice şi practice organelor de 
stat implicate în prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi traficului de 
fiinţe umane;   

 Colaborarea cu comisiile similare din alte unităţi teritorial-administrative; 
 Implementarea programelor de instruire privind prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane pentru persoanele din grupurile vulnerabile şi 
pentru funcţionarii antrenaţi în aceste activităţi;  

 Acordarea asistenţei la elaborarea programelor de cercetare, analiză şi 
colectare a datelor statistice privind traficul de fiinţe umane;  
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 Întocmirea rapoartelor semestriale şi anuale, note informative privind 
activitatea comisiei teritoriale, prezentându-le Comitetului naţional.  

 
1. 2. Metodologie  

 
 Baza informaţională a acestui raport constă din:  

1) Raportul de progres cu privire la 6 luni de activitate anti-trafic la nivel raional; 
2) Rapoartele Comisiilor teritoriale cu privire la 12 luni de activitate anti-trafic la 

nivel raional.  
  
În vederea monitorizării acţiunilor implementate de către Comisiile teritoriale pe 
parcursul anului 2011 au fost utilizate următoarele instrumente:  
- Analiza documentelor - în cazul acestui raport, setul şi tipul actelor analizate au 

fost notele informative recepţionate din partea Comisiilor teritoriale, în urma 
demersului oficial nr. 2405-02 din 27 decembrie 2011, expediat de către 
Secretariatul permanent.  

- Cooperarea permanentă în perioada de raportare cu reprezentanţii Comisiilor 
teritoriale -  reprezintă un alt indicator care reflectă gradul de implicare şi 
receptivitate cu care au abordat problematica TFU la nivel local. Important de 
menţionat este faptul că, o modalitate per general, de colectare a informaţiei pe 
interiorul Comisiilor Teritoriale pentru combaterea TFU au fost şi şedinţele de 
lucru la care au pus în discuţie şi au analizat indicatorii furnizaţi spre a fi 
completaţi.  

- Setul de indicatori cantitativi şi calitativi. La baza acestor indicatori au stat 
paradigma celor 4 piloni internaţionali 4Ps (Prevenirea, Protecţia, Combaterea 
şi Parteneriatul). 

- Vizitele de monitorizare ale membrilor  SP la şedinţele CT.  
- Procesele verbale ale unor şedinţe ale CT, expediate în adresa SP .  
 
Comisiile teritoriale care au prezentat informaţia în baza indicatorilor sunt 

următoarele: 
 
1. Municipiul Chişinău 
2. mun. Bălţi 
3. Briceni  
4.  Basarabeasca  
5. Cimişlia 
6. Criuleni 
7 Drochia 
8. Dubăsari  
9. Floreşti 
10. Glodeni 
11. Hânceşti 
12. Ialoveni 
13. Leova 

14. Nisporeni  
15. Ocniţa 
16. Orhei 
17. Rezina 
18. Râşcani 
19. Sângerei 
20. Şoldăneşti 
21. Soroca 
22. Ştefan-Vodă 
23. Străşeni 
24. Taraclia 
25. Călăraşi  
26. Teleneşti  
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27. Făleşti 
28. Ungheni  
29.Cantemir 

30.Donduşeni 
31.Cahul 

 
Comisiile teritoriale care nu au expediat informaţia pentru 12 luni or informaţia 

este incompletă până la acest moment se regăsesc în următoarele raioane: 
 
1.Căuşeni 
2. Anenii-Noi  

 
3. Găgăuzia  
4. Edineţ 

 În acest sens, analizând gradul de funcţionalitate a Comisiilor teritoriale 
după numărul de raioane care s-au conformat demersului, menţionăm că din 35 de 
unităţi teritorial administrative, 4 nu au prezentat informaţia necesară.  
 În conformitate cu indicatorii internaţionali (4Ps), respectiv raportul de faţă 
conţine 4 capitole:  

 Capitolul I. Prevenirea traficului de fiinţe umane 
 
 Capitolul II. Asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de fiinţe umane 
 
 Capitolul III. Investigarea şi urmărirea în justiţiei 

 
 Capitolul IV. Parteneriat şi cooperare în vederea consolidării capacităţilor 

specialiştilor     
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Capitolul 1.  
 

Prevenirea traficului de fiinţe umane   
  
 Capitolul de faţă are ca obiectiv general estimarea gradului de informare a 
populaţiei despre fenomenul TFU, consecinţele acestui fenomen, precum şi a 
fenomenelor conexe. 
 Unul din obiectivele specifice ale acestui Raport este estimarea impactului 
acestor activităţi asupra grupului ţintă, scoţând în evidenţă gradul de 
perceptibilitate din partea publicului larg asupra fenomenului TFU.  
 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 234 din 29 februarie 2008, 
principalele funcţii cărora le revin Comisiilor teritoriale în vederea implementării 
acţiunilor de prevenire şi sensibilizare a populaţiei sunt următoarele: 

 Organizarea campaniilor de informare, seminare şi întruniri în oraşele şi 
satele din unitatea administrativ-teritorială, în scopul informării populaţiei 
despre traficul de fiinţe umane, migraţia ilegală şi consecinţele acestui 
fenomen; 

 Coordonarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 
umane, de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului;  

 Conform indicatorilor expediaţi către Comisiile teritoriale, Secretariatul 
permanent a solicitat informaţie prin prisma abordării sistemice din care este 
constituită componenţa Comisiilor teritoriale, axându-se pe fiecare instituţie de la 
nivel public local, care a contribuit direct la implementarea acţiunilor de 
sensibilizare şi informare a populaţiei cu privire la fenomenul TFU.   
 Menţionăm că, în conformitate cu indicatorul „Descrieţi acţiunile care au 
fost întreprinse pe parcursul anului 2011 privind sensibilizarea şi informarea 
publicului larg cu privire la prevenirea şi combaterea TFU” s-a constat 
implementarea acţiunilor de amploare în special, în şcoli,  
 Acţiuni ample, care au avut un caracter şi un impact accentuat sunt cele 
reflectate de către Comisia municipală Chişinău unde în instituţiile de învăţământ 
preuniversitare şi universitare, centrele comunitare pentru copii au fost organizate 
şi desfăşurate acţiuni, precum: 1) Campania de prevenire a traficului de fiinţe 
umane (octombrie); 2) Ziua Europeană de luptă împotriva traficului (ora de 
dirigenţie „Tu poţi fi următoarea victimă!”) fiind adresată unui public de 77 936 
elevi. Deşi această cifră este una generală, deducem că mesajul acţiunilor a 
sensibilizat un număr mare de elevi, aceştia devenind mai receptivi şi mai sensibili 
la riscurile fenomenului TFU. Sensibilizarea asupra elevilor în municipiul Chişinău 
a avut loc şi prin intermediul activităţilor extracurriculare – lecţii, dezbateri, 
discuţii, publicaţii tematice, emisiuni radiofonice, mese rotunde, având ca teme 
stabilite: 1) protecţia drepturilor copiilor; 2) prevenirea traficului de copii; 3) 
reintegrarea copiilor victime ale traficului. Pe de altă parte, au fost create condiţii 
de educaţie şi asistenţă psiho – pedagogică a copiilor ce necesită o atenţie sporită 
(funcţionarea şcolii municipale de meserii), de care au beneficiat 64 copii.  
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 Totodată, ţinând cont de faptul că violenţa în familie reprezintă unul din 
factorii care predispun potenţiala victimă la vulnerabilitatea fenomenului TFU, 
menţionăm că pe parcursul anului 2011 au fost organizate şi desfăşurate: 
 1)Campanii de informare „STOP VIOLENŢA!”prin ore de dirigenţie cu tema 
„Adulţi şi tineri uniţi!”; 2) Activităţi consacrate Zilei Mondiale de prevenire a 
abuzului faţă de copii - 18 noiembrie 2011; 3) Ziua mondială a drepturilor 
copilului, prin ore de dirigenţie „Am dreptul să-mi cunosc drepturile” - 21 
noiembrie 2011; 4) Lunarul protecţiei drepturilor copilului „Egalitatea în drepturi”, 
prin ore de dirigenţie cu tema „Am dreptul să-mi cunosc drepturile” noiembrie 
2011); 5) Programe de prevenire cu accent pe dezvoltarea personală, psiho - 
emoţională a elevilor; 6) Activităţi de adaptare a elevilor claselor a I –a, a V –a, a 
X-a (evaluarea iniţială /finală: capacităţi – competenţe – abilităţi – lacune - nevoi) 
– 15000 elevi; 7) activităţi consacrate Zilei Siguranţei pe Internet (februarie 2011) 
- 50000 elevi; 8) lunarul cunoştinţelor juridice „Noi şi Legea”(martie 2011) – 
50700 elevi; 9) acţiuni dedicate Zilei justiţiei civile – 45000 elevi (Fişa1);  

Se estimează că totalul beneficiarilor acestor activităţi de prevenire este de 
77936 elevi. Deşi este un număr estimativ mare de elevi participanţi la activităţi de 
sensibilizare şi informare, impactul activităţilor poate fi estimat doar din punct de 
vedere cantitativ.   
 La orele de educaţie pentru sănătate, în instituţiile de învăţămînt 
preuniversitare au fost susţinute prelegeri cu tematica „Exploatarea sexuală – risc 
major pentru sănătate”, „Pericolul traficului de fiinţe umane”.  
 Este de menţionat că, în sectoarele municipiului Chişinău, specialiştii din 
Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului (DPDC) şi pedagogii din centrele 
comunitare (în colaborare cu diverşi parteneri sociali) au organizat activităţi cu 
caracter educativ profilactic axate pe prevenirea traficului de fiinţe umane şi 
anume:  
     ●  22 Mese rotunde (vezi Fişa 2)  cu participarea a 313 copii şi 26 părinţilor, 
având genericul:  „Prevenirea şi  combaterea traficului de copii”, „Siguranţa şi 
sănătatea copilului”. În cadrul  acestor  şedinţe s-a discutat despre problemele ce 
ţin de sporirea numărului de copii care se educă în familii temporar dezintegrate 
din diverse motive, care condiţionează absenţa mediului familial;  instabilitatea 
familiei, copiii fiind expuşi unui risc de abuz, neglijare; relaţia profesor – elev - 
părinte; lipsa posibilităţii integrării sociale a copiilor cu tulburări în comportament, 
riscul de a fi traficat în stradă, ş.a. . 
     ●  61 dezbateri la care au participat 626 copii şi adolescenţi şi 4 părinţi, având 
următoarele teme: „Copiii – pradă uşoară a TFU”, „Traficul de fiinţe umane”; 
„Viaţa peste hotare – mituri şi fapte”; „Cum să fii în siguranţă la distracţii”, „Cum 
să-ţi păstrezi sănătatea”. (vezi Fişa 2)    
     ●  20 seminare pentru copii şi părinţi cu genericul „Eşti informat – eşti protejat 
să nu fii traficat”, la care au participat 320 copii, 39 părinţi şi 19 adulţi. (vezi Fişa2) 
     ● 15 Training- uri la care au participat 194 adolescenţi, cu genericul:  „Cum să 
ne comportăm ca să nu devenim victime a TFU”,  „Copilul –Familia – Şcoala – 
Societatea” (vezi Fişa 2)   
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     ● 23 Ore instructive cu genericul  „Traficul de copii – o problemă pentru 
Republica Moldova”, „Efectele negative a diferitor vicii asupra sănătăţii tale”, la 
care au participat în total 317 copii. (vezi Fişa 2) 
     ● 12 acţiuni de difuzare a filmelor cu tematica TFU cu discuţii  ulterioare, la 
care au participat 212 copii . (vezi Fişa 2) 
     ●  23 concursuri de desen cu tematica „TFU – un pericol pentru societatea 
noastră” la care au participat 297 copii şi 2 părinţi. (vezi Fişa 2)  
     ●   5 acţiuni în cadrul cărora au fost organizate jocuri de rol „Să protejăm 
copiii – nu TFU”, la care au participat 61 copii şi 6 părinţi.(vezi Fişa2)  
 Raportul Comisiei municipale Chişinău a reflectat că în sezonul estival 
2011 s-a organizat odihna gratuită a copiilor din familii numeroase, 
monoparentale, din familii în care ambii părinţi sunt cu disabilităţi sau pensionari, 
copii aflaţi sub tutelă/curatelă, plasaţi în servicii de tip familial sau în centre de 
plasament temporar.  
          În vederea promovării unui stil de viaţă sănătos ce reduce riscul traficării şi 
retraficării victimelor şi potenţialelor VTFU, în cadrul instituţiilor medico-sanitare 
municipale, au avut loc acţiuni de informare a populaţiei cu tematica „Profilaxia 
traficului de fiinţe umane”. De asemenea, au fost organizate dezbateri cu tema 
„Propagarea modului sănătos de viaţă”, „Prevenirea bolilor sexual transmisibile, 
narcomaniei, HIV/SIDA”; „Educarea unei familii sănătoase”. Toate aceste acţiuni 
de sensibilizare au fost însoţite de diseminarea leaflete-lor.  
 De asemenea, instituţiile medico-sanitare publice în parteneriat cu instituţiile 
de învăţământ şcolare municipale au organizat lecţii informative cu tema 
„Profilaxia traficului de fiinţe umane”, în Cabinetele de planificare a familiei  din  
cadrul Instituţiilor medico-sanitare publice, au fost instruite 6000 de gravide şi 
circa 2000 tineri căsătoriţi.  
 Totodată, ţinem să evidenţiem că şi celelalte Comisii teritoriale au ieşit în 
evidenţă prin activităţi mature din punct de vedere al mesajului, utilizând 
instrumente inedite şi în acelaşi timp creative, menite să asigure conştientizarea 
fenomenului de către un număr cât mai mare de persoane.  
 Astfel, CT Drochia a menţionat, că pe parcursul anului 2011 a fost 
desfăşurată Campania de Informare „Pro-Sănătatea”, în cadrul căreia au fost 
organizate 48 ore de informare în toate liceele din raion, la fel şi în 8 gimnazii la 
care au participat aproximativ 1400 de beneficiari. De asemenea, echipa de 
voluntari din cadrul Centrului sănătăţii femeii „Ana” au participat la trainingul 
naţional de formare a educatorilor de la egal la egal în domeniul prevenirii 
HIV/SIDA, iar ulterior voluntarii au organizat Teatru Social cu tematica „Riscurile 
influenţate de migraţia ilegală”, unde au fost implicaţi şi elevi din liceele din 
raionul Drochia.  
 Un instrument de informare, care a avut un impact valoros asupra percepţiei 
locuitorilor din raionul Râşcani, a fost şi expoziţia de carte organizată în cadrul 
bibliotecii raionale la care au fost puse în dezbatere fenomenul traficului de fiinţe 
umane, migraţia ilegală şi consecinţele acesteia, violenţa în familie. La acest 
eveniment au participat alături de elevi, părinţii şi profesorii. 
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 Conştientizând efectul fenomenului violenţei în familie, CT Orhei a 
subliniat faptul că a fost organizată şi găzduită campania naţională „16 zile 
împotriva violenţei în bază de gen”, cu sloganul naţional DE LA PACE ÎN CASĂ, 
LA PACE ÎN LUME, desfăşurată în perioada 25 noiembrie – 16 decembrie 2011, 
în cadrul căreia au fost întreprinse activităţi de informare a populaţiei, acţiuni de 
sensibilizare adresate potenţialelor victime ale violenţei în familie şi ale TFU, prin 
intermediul întâlnirilor avute cu specialiştii din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Familiei.  
 Este bine cunoscut faptul, că tinerii reprezintă unul din grupurile vulnerabile 
la fenomenul TFU, datorită oportunităţilor scăzute de angajare şi de afirmare în 
ţară, fiind atraşi de opţiunile atractive de angajare şi remunerare ale altor state. În 
scopul informării corecte asupra riscurilor la care pot fi supuşi tinerii studenţi1, în 
perioada anului 2011, în universitatea din raionul Taraclia au avut loc dezbateri cu 
tematica „Traficul de fiinţe umane”. Conştientizând faptul că absolvenţii din 
şcolile profesionale şi şcolile de meserii reprezintă un grup ţintă vulnerabil, ca 
urmare a lipsei de opţiuni şi şanse pe piaţa forţei de muncă, Agenţia teritorială de 
ocupare a forţei de muncă Taraclia a organizat întâlniri cu elevii din şcolile 
profesionale, în cadrul cărora a fost prezentat filmul artistic ecranizat pe cazuri 
reale „Traficul de persoane”. Asemenea instrumente de sensibilizare au fost expuse 
şi de Comisia Teritorială Criuleni – unde a fost difuzat filmul „Ostatica”, iar  
conform datelor Comisiei teritoriale Teleneşti a fost difuzat filmul „Lilya - 4-
ever”, fiind însoţit de mesajul „Priveşte-l, pentru că te priveşte”. În raionul 
Dubăsari, prezentarea filmelor de scurt metraj cu tematica de prevenire a traficului 
de fiinţe umane au fost urmate de discuţii cu ofiţerii din cadrul Comisariatului de 
poliţie. Acţiuni similare au avut loc şi în raionul Rezina unde în toate liceele au 
fost vizionate filmele: 1) „Lilya 4-ever”, 2) „Decizia îţi aparţine” 3) „Destine şi 
destinaţii”, 4) „Oameni ai nimănui”, 5) A 7-a Kafana. Ulterior, în baza acestor 
platforme informaţionale au fost organizate o serie de training-uri, mese rotunde, 
dezbateri cu elevii claselor a IX-a şi a XII-a.   
 Activităţi menite să prevină şi să sensibilizeze traficul de fiinţe umane, prin: 
1) mese rotunde, 2) dezbateri în şcoli, 3) întâlniri şi dezbateri comune între elevi – 
părinţi, 4) piese de teatru sociale, tabere de vară pentru copii, 5) sesiuni de 
informare ample pentru elevi au avut loc în toate raioanele din Republica Moldova, 
unde toate aceste activităţi au avut un scop specific bine identificat, de a sensibiliza 
publicul larg din comunitatea de apartenenţă cu privire la efectele migraţiei ilegale, 
traficul de fiinţe umane, formele de exploatare ale traficului de fiinţe umane.  
 Acţiunile ce au continuat pe parcursul anului 2011 au fost diverse de la o 
Comisie teritorială la alta, oferind mai multă atenţie în special elevilor, prin 
intermediul instituţiilor preuniversitare, copiilor prin intermediul taberelor de vară, 
voluntarilor prin instruirile organizate de către ONG-urile locale şi internaţionale.  
 Estimând gradul de informare a populaţiei despre consecinţele traficului de 
fiinţe umane,  menţionăm că prin prisma Comisiei teritoriale Hânceşti, în toate 
şcolile din raion au fost organizate ore de dirigenţie cu genericul „Omul nu e 

                                                 
1 http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=578&id=4032
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marfă”. De asemenea, cu suportul CI „La Strada” au fost organizate seminare de 
informare pe înţelesul copiilor, având ca temă „Siguranţa utilizării internetului de 
către adolescenţi şi copii”. Un instrument de sensibilizare, îl reprezintă şi ziarul 
şcolar din oraşul Hânceşti, unde a fost publicat articolul „Vino cu noi”, fiind 
adresat tuturor elevilor. Echipa de voluntari (compusă din specialişti din DGÎTS, 
DASPF, CRP, CMF, ATOFM) din cadrul proiectului „Prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane prin dezvoltarea unei reţele transfrontaliere 
interinstituţională şi creşterea gradului de informare” au informat 168 de tineri din 
4 localităţi rurale cu privire la prevenirea şi combaterea TFU. Acţiunile de 
informare au fost completate şi cu distribuirea pliantelor ce conţineau informaţie 
despre riscurile fenomenului TFU.    
 Informaţia parvenită din cadrul Comisiei teritoriale Bălţi scoate în lumină 
parteneriatul creat între Comisie şi societatea civilă cu mandat în prevenirea TFU, 
unde în scopul cooperării reciproce au avut loc întâlniri, sesiuni de dezbatere, 
training-uri şi mese rotunde, unde în total au avut loc 36 de acţiuni în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar la care au iniţiat activităţi: Centrul de criză „Sotis”, 
Centrul „Reîntoarcere”, Centrul de plasament temporara pentru minori „Evrica”, 
Asociaţia obştească „ATIS”, Asociaţia obştească „Puls”, Asociaţia obştească 
„Medicine du Monde”, Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, 
Asociaţia obştească „Onoarea şi Dreptul Femeii Contemporane”. Iar prin 
intermediul mass-media au fost date publicităţii informaţii cu privire la cazuri 
relevate de proxenetism şi trafic de fiinţe umane (ziarul „Spros i predlojenie” – 5 
publicaţii, ziarul „Vocea Bălţului” – o publicaţie, 2 reportaje la care au participat 
ofiţeri ai Comisariatului de Poliţie” la un post de televiziune naţională.  
 În acest sens, training-urile care au avut loc pe parcursul anului 2011 au avut 
un impact major, prin următoarele sesiuni de instruire:  

1. „Doar tu poţi rupe lanţul traficului de fiinţe umane”, în 15 sesiuni, la care 
au fost prezenţi 320 de participanţi.     

2. „ Plecarea la muncă peste hotare: Mit şi Realitate” – 10 sesiuni, la care au 
fost prezenţi187 de participanţi.  

3. „Dezvoltarea leadership - ului pentru a preveni traficul de fiinţe umane” – 
10 sesiuni, la care au fost prezenţi 210 de participanţi.  

4. 2 conferinţe cu privire la „Cadrul legislativ naţional şi internaţional pentru 
prevenirea traficului de fiinţe umane”, la care fost prezenţi 65 de 
participanţi.    

 Conform raportului CT Sângerei, pentru Direcţia Generală de Învăţământ 
Tineret şi Sport (DGÎTS) – monitorizarea şi evaluarea procesului de şcolarizare a 
copiilor şi verificarea frecventării instituţiilor de învăţămînt – este una din 
activităţile primordiale de prevenire anti-trafic.  Cu toate acestea, pentru anul de 
învăţământ 2011-2012 au fost depistate 6 cazuri de copii neşcolarizaţi. În urma 
vizitei de monitorizare întreprinsă de către SP, s-a identificat că aceşti copii se 
aflau în regiunea de Nord a Republicii Moldova, unde era implicaţi în munci 
agricole. Iar actualul Raport al Comisiei teritoriale Sângerei nu conţine date despre 
acţiunile întreprinse în vederea identificării acestor copii şi a integrării lor 
ulterioare din punct de vedere şcolar.  
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 În raionul Basarabeasca, pe parcursul anului 2011 acţiunile ce au fost 
întreprinse în domeniul TFU au fost adresate: elevilor – unde au avut loc în jur de 
30 de Mese rotunde destinate prevenirii TFU şi perceperea obiectivă asupra acestui 
fenomen – la care au participat în jur de 600 elevi. Un instrument cu impact direct 
asupra elevilor a fost şi teatrul social la care au participat 250 elevi. De asemenea, 
au fost difuzate 18 emisiuni la postul de televiziune local cât şi la radioul local; 
profesorilor  - au avut loc 5 seminare de informare la care au participat 115 
profesori; părinţilor – au avut loc 4 seminare în comun ONG-urile locale şi 530 de 
sesiuni de consiliere la care au participat 680 de părinţi. 
 Conform informaţiei CT Ocniţa, în decursul  anului 2011, se poate constata 
o sporire a gradului de conştientizare a autorităţilor APL, accentuându-se 
importanţa soluţionării problematicii TFU, unde cu suportul ONG-ului „Stimul” au 
fost realizate un şir de acţiuni cu caracter de sensibilizare şi informare. Este 
important de menţionat, că în raionul Ocniţa au avut loc 277 ore de dirigenţie la 
care au participat în jur de 3400 elevi. Activităţile de prevenire au fost orientate şi 
către 116 copii din instituţiile rezidenţiale. De asemenea, dezbaterile, seminarele 
raionale, filmele difuzate, şedinţele de consiliere cu părinţii au fost instrumente 
utilizate la scară amplă în instituţiile preuniversitare. 
  Prin intermediul informaţiei din cadrul CT Şoldăneşti se atestă o dinamizare 
a acţiunilor întreprinse pentru anul 2011, unde impactul a fost unul direct asupra 
elevilor, părinţilor şi profesorilor. 
 În cadrul orelor de dirigenţie organizate în instituţiile preuniversitare, având 
tematica “Cum poţi scăpa de mrejele traficanţilor”; “Drepturile mele ce să fac cu 
ele”; “Violenţa în familie şi urmările ei” – au participat 716 elevi.  
 De asemenea, 28 de instituţii preuniversitare au organizat 17 evenimente 
(dezbateri,  mese rotunde, training-uri) în parteneriat cu APL, şefii posturilor de 
poliţie şi părinţi având un impact mai mare asupra elevilor, printr-o percepere mai 
clară asupra problematicii TFU.  
 Un program special dedicat prevenirii migraţiei părinţilor a fost promovat şi 
în cadrul gimnaziului Chipeşca, raionul Şoldăneşti, prin seminarul  raional cu 
tematica: “Promovarea parteneriatului educaţional despre şcoală, familie, 
comunitate”, unde s-au organizat activităţi publice: 

1. Ore de dirigenţie  “Familia, şcoala, comunitatea – o împărăţie 
misterioasă” 
2. Şedinţe cu părinţii “Împreună pentru a educa un destin omenesc” 
3. Consiliere cu părinţii “Rolul părinţilor în realizarea educaţiei centrată pe 
elev”;  
4. Ora de educaţie economică “Afacerea mea, afacerea noastră pentru 
prosperarea comunităţii”.  

La acest eveniment au participat: -  45 profesori, 54 părinţi, 112 elevi.  
 CT Cimişlia a reflectat faptul că, în cadrul activităţilor Consiliilor locale ale 
tinerilor s-au desfăşurat mese rotunde cu tema :„Adolescenţa – vârstă a 
schimbărilor”, „Indiferenţa susţine violenţa”. În cadrul şedinţelor au fost puse în 
dezbatere problemele tinerilor: identificarea unei cariere pe potriva abilităţilor şi 
aspiraţiilor elevilor, activităţi de petrecere a timpului liber, implicare civică, 
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profilul şi psihologia perioadei de tranziţie – adolescenţa. În cadrul acestor 
activităţi au participat peste 100 liceeni. Un instrument de sensibilizare a 
reprezentat şi dezbaterile pe marginea vizionării filmelor „Oameni ai nimănui” şi 
„Indiferenţa” în cadrul liceului teoretic Lipoveni, la care au participat 135 liceeni. 
Discuţiile care au urmat, au informat tinerii, devenind mai sensibili la fenomenul 
TFU, violenţei în familie, riscurile migraţiei.  

De asemenea, în instituţiile preuniversitare din raion a fost dezvoltată 
reţeaua cluburilor de dezbateri Sud în cadrul căreia, pe parcursul anului 2011 au 
fost convocate 84 de şedinţe cu discutarea temelor: „Migraţia forţei de muncă este 
malefică”, „Fetelor le este mai greu să se afirme în societate”, „Omul informat nu 
poate fi traficat”. În cele 10 licee din raion a fost difuzat filmul „Oameni ai 
nimănui”, care reflectă problema migraţiei. Este important de menţionat şi faptul 
că a fost organizat concursul Ziarelor şcolare cu tema „Indiferenţa tinerilor”, la 
care au participat 16 ziare din şcolile raionului. Pe paginile ziarelor au fost puse în 
dezbatere problemele migraţiei tinerilor, problematica TFU, dar şi modalităţi de 
prevenire a acestui fenomen. 

CT Criuleni a reflectat activităţi ample şi calitative din punct de vedere a 
diseminării mesajului şi a impactului asupra tinerilor, care reprezintă  unul din 
grupurile vulnerabile la fenomenul TFU. 

În acest sens, DGÎTS a organizat în comun cu angajaţii instituţiilor de 
învăţământ din raion pe parcursul lunii noiembrie 2011, în cadrul Săptămânii 
drepturilor copilului diverse activităţi în toate instituţiile, inclusiv discuţii la orele 
de clasă la subiectul nominalizat pentru a se conştientiza impactul traficului de 
fiinţe umane şi migraţiei ilegale.  

În cadrul CT Cantemir, în cadrul instituţiilor preuniversitare, orele de 
dirigenţie au conţinut şi tematici ce ţin de 1) legislaţia naţională şi internaţională 
privind traficul de fiinţe umane, 2) căile legale pentru deplasarea în Occident, 3) 
Migraţia şi dreptul universal al omului la libera circulaţie, 4) Migraţia şi dreptul 
universal al omului la libera circulaţie, 5) Migraţia ca o problemă a muncii şi 
asigurării unui trai decent.  

Este apreciabil faptul, că acţiunile de prevenire sunt abordate printr-o 
manieră sistemică şi multidisciplinară. Drept exemplu, servesc adunările generale 
cu părinţii împreună cu elevii claselor a 10-12, la care au fost invitaţi psihologul 
şcolar şi colaboratorii de la Comisariatul raional de poliţie. Impactul acţiunilor în 
acest sens, a avut un dublu efect, fiind orientat către grupurile ţintă active şi 
sensibile la migraţie şi TFU.  

Prin intermediul proiectului „Copiii de azi – viitorul de mâine” implementat 
de Fundaţia „Regina – Pacis”, au fost demarate acţiuni de sensibilizare pentru copii 
şi de o potrivă părinţi, în cadrul cărora fiecare participant a primit câte un ghid cu 
informaţie teoretică şi activităţi practice.  

În raionul Nisporeni, 1800 elevi, 40 profesori/diriginţi şi 60 părinţi au 
beneficiat de activităţi de sensibilizare în domeniul TFU.     

Este important de accentuat şi eforturile de prevenire şi combatere ale 
celorlalte Comisii teritoriale, precum Comisiile teritoriale: Floreşti, Călăraşi, 
Drochia, Briceni, Criuleni, Râşcani, Donduşeni, Nisporeni – care prin 
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intermediul DGÎTS au reuşit să reflecteze acţiuni de sensibilizare adresate unui 
număr relativ mare de persoane (elevi şi părinţi). 

Acţiunile de sensibilizare implementate în raionul Făleşti scot în evidenţă 
un parteneriat consolidat între instituţiile pre-universitare (diriginţi) şi societatea 
civilă (AO „Medicine du Monde”), unde au fost întreprinse un şir de activităţi de 
sensibilizare. În acest sens, evenimentul „De viaţa ta răspunzi doar tu, spune 
traficului –nu!”, a fost dedicat prevenirii TFU, la care au participat 200 de elevi ai 
claselor a 9-12 din liceele din întreg raionul Făleşti.  

La data de 21.12.2011 a avut loc seminarul de instruire pentru elevii claselor 
a 9-12 din liceele ,,Ion Creangă” şi ,,M. Eminescu” la care  au participat 16 elevi. 

Un rol esenţial în vederea sensibilizării şi informării publicului larg la nivel 
regional deţine mass-media, unde la nivel raional au fost publicate sporadic o serie 
de articole menite să accentueze gravitatea fenomenului TFU şi a migraţiei ilegale 
în RM, cât şi impactul acestui fenomen asupra familiilor naturale şi extinse afectate 
de flagelul migraţiei ilegale şi a TFU.  

Prin intermediul televiziunilor locale, mesajul anti-trafic devine unul de 
impact asupra cogniţiei individuale al fiecărui cetăţean, în condiţiile în care 
campaniile de sensibilizare devin unele frecvente, emisiunile şi reportajele prezintă 
cazuri reale cu privire la situaţii de exploatare. Un exemplu viabil în acest sens, îl 
oferă raionul Nisporeni, în perioada 13-20 noiembrie curent a fost organizată 
săptămâna anti-trafic, unde mass-media a fost un partener direct la sensibilizarea 
publicului larg faţă de fenomenul TFU. În acelaşi timp, campania a fost adresată şi 
specialiştilor care au participat la toate evenimentele găzduite şi organizate de către 
CTCTFU având rolul de a sensibiliza opinia publică despre  fenomenul TFU.   

În concluzie, acţiunile care au fost reflectate de către Comisiile teritoriale în 
vederea prevenirii traficului de fiinţe umane - prin întâlniri de sensibilizare, mese 
rotunde, dezbateri, campanii sociale de sensibilizare şi informare - au avut un 
impact pozitiv asupra elevilor, copiilor din instituţii rezidenţiale, studenţilor, iar pe 
de altă parte, asupra părinţilor. Constatăm o diversificare a grupului ţintă – 
mesajele au căpătat o formă de amploare, adresându-se de o potrivă unui public 
larg şi diversificat. În acest sens, considerăm că obiectivul stabilit a fost atins.  

Comisiile teritoriale au continuat în anul 2011, extinderea programelor de 
asistenţă către potenţialele VTFU, pentru a reduce din vulnerabilitatea lor la acest 
fenomen. Este important de menţionat că Moldova deţine pionieratul în prevenirea 
TFU prin acordarea serviciilor de asistenţă către potenţialele victime ale TFU. 
Comisiile teritoriale au devenit mai sensibile la dimensiunea de prevenire, prin 
reabilitarea socio-profesională a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Iar 
centrarea individuală pe beneficiar – victime şi potenţiale victime ale TFU – a 
devenit mai accentuată atât la nivel raional cât şi la nivel comunitar. 

Astfel, raportul Comisiei municipale Chişinău reflectă acţiuni concrete, 
pentru termen scurt sau mediu, în funcţie de nevoile individuale ale fiecărei 
potenţiale VTFU.  De menţionat că, în scopul identificării riscului abandonului au 
fost actualizate listele familiilor social-dezavantajoase cu copii de vârstă fragedă 
(au fost monitorizate 42 familii). 
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În municipiul Chişinău, constatăm o abordare sistemică a problemei TFU, 
unde conform raportului, o măsură activă pe piaţa muncii o reprezintă târgurile 
locurilor de muncă. Astfel, în perioada 1-5 februarie 2011 a fost organizat târgul 
locurilor de muncă în cadrul expoziţiei „Fabricat în Moldova”, unde au participat 
circa 11 agenţi economici. Au fost puse la dispoziţia persoanelor şomere, circa 800 
de oferte de muncă atât pentru funcţionari, cît şi pentru muncitori. De asemenea, în 
perioada de raportare specialiştii Agenţiei au acordat: 1)servicii de mediere către 
16418 persoane, din care peste 8000 femei şi 2) servicii de orientare şi consiliere 
profesională la peste 11000 de persoane, din care 5800 femei. Au absolvit cursuri 
de formare profesională 599 persoane,  din care 410 femei.  

Pe parcursul perioadei de raportare Agenţia a organizat 277 seminare 
informative la care au participat 3491 de persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă, 12 şedinţe-training ale Clubului Muncii la care au participat 144 persoane, 
52 seminare instructive privind  tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă la 
care au participat 368 persoane. 

La 26 mai 2011, sub egida MMPSF, MTS, MEd. s-a desfăşurat Tîrgul 
locurilor de muncă pentru tineret şi Forul meseriilor şi profesiilor în incinta 
Teatrului de Operă şi Balet. La tîrg au participat circa 50 agenţi economici cu peste 
1500 oferte de muncă libere. Au fost prestate informaţii privind locurile de muncă 
libere la circa 2000 de persoane. De asemenea, au fost distribuite pliante, buclete şi 
materiale informative. Ca rezultat al tîrgului au fost angajate 77 persoane. 

De asemenea, este bine cunoscut faptul că femeile sunt mai expuse riscului 
de a deveni victime ale TFU, iar diferenţa de gen este un aspect care creează 
situaţii de vulnerabilitate. Programele oferite de către ATOFM Chişinău au 
dezvoltat oportunităţi menite să răspundă în egală măsură femeilor şi bărbaţilor. 2

Este important de menţionat, că pe parcursul anului 2011, Agenţia a 
conlucrat cu 2 victime ale TFU. Persoanele nominalizate au beneficiat de 
consultaţie de mediere şi orientare profesională. O victimă a absolvit cursuri de 
manichiuristă, iar cea de a doua victimă a absolvit cursuri de bucătar-cofetar. Cu 
toate acestea, monitorizarea post finalizare a studiilor nu a fost posibilă deoarece 
ulterior victimele nu s-au prezentat în cadrul ATOFM.  

De asemenea, Raportul Comisiei municipale Chişinău menţionează că, în 
cadrul instituţiilor medico-sanitare municipale, victimelor TFU li s-au acordat 
consiliere psihologică, menţinându-se principiul confidenţialităţii. De asemenea, a 
continuat investigarea anonimă a pacienţilor cu suspecţii la diferite maladii sexual 
transmisibile. În cabinetele de testare voluntară la infecţia HIV/SIDA, Hepatita B, 
C, D persoanele au beneficiat de consiliere pre - şi post testare gratuit, având loc 
într-un context şi mediu confidenţial. Pe parcursul anului 2011 au fost consiliate  
547 de persoane. 

                                                 
2 În perioada de raportare specialiştii Agenţiei au acordat servicii de  mediere la 16418 persoane, din care peste 8000 
femei, servicii de orientare şi consiliere profesională la peste 11000 de persoane, din care 5800 femei. Au absolvit 
cursuri de formare profesională 599 persoane,  din care 410 femei. Pe parcursul perioadei de raportare Agenţia a 
organizat 277 seminare informative la care au participat 3491 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 12 
şedinţe-training ale Clubului Muncii la care au participat 144 persoane, 52 seminare instructive privind  tehnici şi 
metode de căutare a unui loc de muncă la care au participat 368 persoane.  Cu suportul Agenţiei au fost plasate în 
câmpul muncii peste 2000 persoane, inclusiv peste 1000 femei. 
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  Prevenirea fenomenului TFU prin asistenţă a continuat şi în alte raioane ale Republicii 
Moldova, unde de exemplu, prin intermediul ATOFM Teleneşti au fost instruiţi 3 tineri supuşi 
violenţei în familie, obţinând următoarele calificări de bucătar, frizer, contabil. 
  De asemenea, ATOFM Criuleni s-a manifestat activ la nivel raional prin: desfăşurarea 
seminarelor informative şi training-uri cu şomerii la „Clubul Muncii”, unde au participat 18 
şomeri, dintre care 13 femei, fiind abordate tematici privind riscurile emigrării ilegale. De 
asemenea, prin intermediul ATOFM au fost acordate alocaţiei de integrare/reintegrare 
profesională pentru 13 persoane eliberate din detenţie, 31 mame cu copii cu vârste cuprinse 
între 1 şi 6 ani.  
  Este important de menţionat şi eforturile reflectate de către CT Şoldăneşti, unde în 
cadrul ATOFM au avut loc: 8 şedinţe ale „Clubului muncii” şi 4 seminare informative pentru 
şomeri. Impactul acestor activităţi au fost palpabile prin faptul că „au fost angajate în câmpul 
muncii 93 persoane şi au beneficiat de cursuri de instruire 45 persoane”.   
   
  Prin intermediul ATOFM Basarabeasca - 254 şomeri au beneficiat de asistenţă 
psihologică şi ajutor material.  
  ATOFM Cimişlia a pus aplicare pentru anul 2011, cele mai actuale politici de ocupare a 
forţei de muncă în vederea diminuării procentului de şomeri în teritoriu, prevenind în acest sens 
riscul victimizării şi/sau re-victimizării persoanelor.  
 În acest sens conform raportului CT: „au fost organizate 5 şedinţe ale Clubului Muncii, 
beneficiari fiind 62 şomeri, dintre care 42 femei. Aceste training-uri au avut menirea de a 
facilita accesul la munca legale, diminuând în acest sens pericolul TFU în scop de exploatare 
prin muncă. Toate training-urile au fost însoţite de diseminarea pliantelor. În rezultatul aplicării 
diferitor măsuri active pe piaţa muncii, în anul 2011 au fost plasate în câmpul muncii 330 
persoane, dintre care 179 femei. De servicii de mediere au beneficiat 1106 persoane inclusiv 
583 femei. De asemenea, au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională 1245 
persoane dintre care 562 sunt femei. Prin serviciul de formare profesională au absolvit cursurile 
date 37 şomeri, inclusiv 27 femei, fiind plasaţi în câmpul muncii 21 de absolvenţi. La 24 iunie 
2011 a avut loc târgul locurilor de muncă, unde au fost invitate 75 de persoane în căutare unui 
loc de muncă, beneficiari de ajutorul social şi de şomaj, dintre care 46 şomeri au fost selectaţi 
de către 3 agenţi economici. De asemenea, ATOFM îşi orientează activitatea şi pentru pregătire 
profesională a şomerilor şi absolvenţilor de gimnazii, şcoli şi licee şi orientarea lor spre 
meseriile solicitate pe piaţa forţei de muncă. Astfel, pe parcursul anului 2011 au fost 
înmatriculaţi la cursuri 30 şomeri plus 19 şomeri din 2010.” 
  Este important de accentuat şi eforturile ATOFM Cantemir unde au fost întreprinse un 
număr mare de activităţi, în vederea informării şomerilor. Astfel, au avut loc 10 şedinţe ale 
Clubului muncii, la care au participat 118 şomeri, inclusiv 66 femei. De asemenea, este 
important să exprimăm că are loc şi prevenirea TFU prin întâlniri frecvente cu absolvenţii de 
gimnaziu plasate în spaţiul rural. Ei au fost instruiţi pentru a însuşi prin intermediul instituţiilor 
secundare profesionale din republică diverse meserii solicitate pe piaţa forţei de muncă din 
raion şi ţară.  
  Totodată, ATOFM Ştefan – Vodă a informat 573 persoane dintre care 324 au fost tineri 
cu vârsta între 16-29 ani. Putem deduce că programele de consiliere au avut impact asupra unui 
număr mare de tineri, prevenind în acest sens situaţia de victimizare sau re/victimizare.  
  O activitatea de bază a ATOFM Făleşti a constituit-o şi  medierea muncii, care a avut 
drept scop, colaborarea cu angajatorii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în 
vederea stabilirii unor raporturi de muncă sau activitate. 
   Serviciile de mediere s-au acordat gratuit şi au constat în: informaţii privind locurile de 
muncă vacante şi condiţiile de ocupare a lor prin publicare sau afişare, prin organizare a 
târgurilor locurilor de muncă, preselecţie a candidaţilor corespunzător locurilor de muncă 
oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile şi interesele acestora.   
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        Cu scopul de colaborare, în vederea promovării măsurilor active şi ameliorării situaţiei pe 
piaţa muncii, au fost efectuate 23  vizite la primării şi 70 la agenţii economici. În această ordine 
de idei, de servicii de mediere a muncii, au beneficiat  4131 persoane aflate în căutarea un ui loc 
de muncă, din care 374 au fost plasate în câmpul muncii. ATOFM Făleşti a acordat  servicii de 
informare şi consiliere profesională pentru 191 şomeri.  Pe parcursul anului  au fost organizate 
10 trening-uri ale Clubului Muncii cu participarea  a 224 persoane dintre care:  9 persoane au 
fost plasate în câmpul muncii şi 36  înmatriculate  la cursuri de formare profesională. 
  Pentru  absolvenţii şcolilor de tip internat, copiilor rămaşi orfani şi copiilor rămaşi fără 
ocrotire părintească, aflaţi sub tutelă, pe parcursul anului 2011 s-au  organizat de către 
ATOFM Făleşti,  diverse activităţi cu caracter de orientare profesională şi susţinere psihologica 
în problemele ce ţin de carieră. Conform statisticii CT Făleşti, se menţionează următoarele:  Pe 
parcursul anului, la serviciile Agenţiei, au apelat  452 persoane cu vârstă  cuprinsă între 16-24 
ani,  4 persoane invalide de gradul III , 120 persoane din  familii social vulnerabile, 10 persoane 
eliberate din locuri de detenţie. În urma acestor acţiuni, s-au soldat următoarele progrese:  80 
persoane au beneficiat de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională, 41 au fost 
înmatriculate la cursuri de formare profesională şi 86 plasate în câmpul muncii. În vederea 
dezvoltării capacităţii de business şi management a femeilor din raion, ATOFM Făleşti a 
colaborat cu „Asociaţia femeilor de afaceri”, „Noi perspective pentru femei, „Probusiness 
Nord” – mun. Bălţi în vederea identificării soluţiilor de prevenire a şomajului.  
 
  Acţiuni de prevenire prin asistenţă au continuat în cadrul majorităţii 
Comisiilor teritoriale, unde în funcţie de context au intervenit prin: acordarea 
ajutoarelor materiale,  acordarea ajutoarelor sociale, consiliere, asigurarea spaţiului 
sigur în urma repatrierii, vizite frecvente la domiciliu, perfectarea actelor pentru 
instituirea tutelei / curatelei, acordarea coletelor cu produse alimentare şi haine, 
reinserţie profesională, încadrarea în câmpul muncii, suport financiar.  
 Rapoartele CT atestă o monitorizare permanentă din partea DASPF, în cazul 
prevenirii situaţiei de victimizare sau de re/victimizare a următoarelor grupuri – 
ţintă: 

 familii monoparentale  
 victime ale violenţei în familie 
 şomeri 
 adulţi cu disabilităţi 
 copii rămaşi în urma migraţiei fără îngrijire părintească 
 copii absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale 
 copii abandonaţi 
 migranţi în dificultate reveniţi în ţară.   

  Eficienţa extinderii geografice a Sistemului naţional de referire este 
reflectată prin acţiuni calitative întreprinse de către Echipele multidisciplinare, în 
vederea prevenirii TFU prin asistenţă, la nivel raional. În acest sens, unele rapoarte 
ale Comisiilor  teritoriale scot în lumină cooperarea între EMD şi Comisii 
teritoriale. Un exemplu relevant în acest sens a fost accentuat de către CT Soroca. 
 
 Prin intermediul EMD Soroca au fost asistate 5 victime ale TFU. În acelaşi timp, conform 
proceselor verbale în urma şedinţei Comisiei teritoriale din raionul Soroca – o tendinţă la care 
membrii comisiilor teritoriale au atras atenţia este activitatea  stânelor, care reprezintă un 
factor de risc major de exploatare prin muncă, exploatare sexuală, supravieţuirea persoanelor 
în condiţii anti-sanitare. În acest sens, 5 persoane au fost internate în Spitalul raional Soroca, 
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Secţia dermatovenerologie. De asemenea, accentuează faptul că la toate stânele din raion, 
personalul nu este angajat în baza unui contract de muncă. Totodată s-a depistat minori, în 
special copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 11 ani,  implicaţi în munca zilnică la stână, unde se 
află în condiţii de trai anti-sanitare, lipsiţi de hrană permanentă. În acest sens, a avut loc un 
control inopinat la toate stânele din raionul Soroca unde starea generală este agravantă, 
angajaţii sunt impuşi să lucreze în condiţii anti-sanitare, adesea fiind implicaţi minori. 
   
  Conform CT Ialoveni, în vederea prevenirii TFU, pe parcursul anului 2011 
s-a instituit tutela la 42 copii a căror părinţi sunt plecaţi peste hotare, iar la 1462 
copii rămaşi fără un părinte şi 684 copii fără ambii părinţi a avut loc evaluarea 
complexă a condiţiilor de întreţinere şi educaţie în vederea prevenirii abandonului 
şcolar şi delincvenţei juvenile.  
  De exemplu, în raionul Drochia, prin intermediul EMD au fost vizate 
victime şi potenţiale VTFU (victime ale violenţei în familie, copii aflaţi în situaţii 
de risc, fără îngrijire părintească, persoane din pături socialmente - vulnerabile) Iar, 
în conformitate cu raportul CT Dubăsari, de către EMD au fost identificate şi 
studiate 3 cazuri, dintre care 2 cazuri VTFU şi 1 caz - victimă TFU. Unele rapoarte 
ale Comisiilor teritoriale şi municipale au reflectat referirea victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU către servicii de specializare înaltă3, în special la 
CAP.   

  În aceeaşi ordine de idei, în vederea prevenirii TFU prin implicarea activă a 
actorilor cheie este de menţionat faptul că, asistenţii sociali au fost implicaţi în 
procesul de reintegrarea a copiilor din şcolile internate în familiile biologice, odată 
cu procesul de desfiinţare a acestora.  
 
Conform rapoartelor analizate, activitatea asistenţilor sociali din Direcţiile/Secţiile de asistenţă 
socială şi protecţie a familiei au fost implicaţi în evaluarea permanentă  a stării financiare, socio 
şi psiho – emoţionale a familiilor vulnerabile a căror copii sunt cu disabilităţi, în vederea 
reintegrării cu succes a acestor copii în comunităţile de apartenenţă. Această acţiune are 
menirea de a preveni victimizarea persoanelor aflate în situaţie de risc şi vulnerabilitate. În acest 
sens, rolul asistentului social este să acceseze resursele disponibile fiind analizat fiecare caz 
printr-o abordare individualistă, centrată pe beneficiar.  
   
  Acest principiu nu este garantat în totalitate, datorită şi lipsei unor standarde 
adecvate de selecţie a acestor specialişti cheie în sistemul de protecţie şi securitate 
socială. În concluzie, per ansamblu, deşi eforturile de intervenţie din partea 
asistenţilor sociali sunt evidente prin prisma abordării calitative, aceste eforturi sunt 

                                                 
3 Conform raportului CT Şoldăneşti – au fost referite către CAP - 8 potenţiale VTFU.  
Idem  CT Ocniţa – au fost referite către CAP – 4  potenţiale VTFU 
Idem  CT Briceni – a fost referită către CAP – 1 potenţială VTFU  
Idem CT Teleneşti au fost eliberate 8 ordonanţe de protecţie pentru 8 familii cu 14 copii, în baza cerii solicitate de 
către asistenţii sociali, în vederea apărării victimelor violenţei în familie de către agresori. Victimele violenţei au fost 
plasate în CAP Chişinău.  
Idem CT Ştefan – Vodă  - 7 cazuri de abuz sexual, referite la CAP 
Idem CT Hânceşti – 1 caz referit la CAP 
Idem CT Cimişlia – au fost referiţi  la CAP - 1 copil repatriat, 4 victime TFU, 8 copii orfani 
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insuficiente la momentul actual pentru Republica Moldova. Rapoartele reflectă, că 
o problemă predominantă este faptul că, deşi se depun eforturi, fluctuaţia resurselor 
umane, remunerarea neadecvată a specialiştilor, lipsa serviciului de ardere 
profesională diminuează principiul intervenţiei calitative şi individualiste pentru 
fiecare beneficiar, parte componentă a Sistemului Naţional de Referire.   
 
 Un instrument de monitorizare eficient la nivel raional, care permite crearea 
unei imagini asupra fenomenului migraţiei ilegale şi a  fenomenului TFU sunt 
bazele de date creat la nivel raional, care conţin detalii cu privire la persoanele 
plecate peste hotarele ţării, situaţia generală a acestor persoane în ţara de destinaţie, 
ceea ce asigură posibilitatea unei monitorizări mai ample atât a persoanelor plecate 
cât şi a membrilor familiei biologice şi extinse. Una din acţiunile similare în 
majoritatea raioanelor este monitorizarea cazurilor unde copii sunt fără îngrijire şi 
supraveghere a părinţilor plecaţi peste hotare, copii aflaţi în situaţii de risc, copii cu 
risc de abandon, orfani de un părinte şi de ambii părinţi. 
 
Exemple relevante în acest sens sunt expuse de următoarele Comisii teritoriale4: 
Conform raportului CT Sângerei, la nivel de SASPF este menţinută şi reactualizată o bază de 
date a victimelor TFU, conform cerinţelor SNR, care are un caracter confidenţial.  
Analizând fluxul locuitorilor raionului Leova, conforma raportului CT s-a constatat că în anul 
2011, 5084 locuitori au fost plecaţi peste hotarele RM, în urma cărora au rămas fără 
supravegherea ambilor părinţi – 774 copii şi fără supravegherea unui părinte – 1668 copii, din 
ei fiind tutelaţi doar 142 minori.  Cei peste 6000 cetăţeni plecaţi peste hotare sunt acum în Rusia 
(peste 2000), România (peste 1000), Italia ( circa 700), Ucraina (375), Spania (136) şi alte ţări. 

                                                 
4       Conforma raportului CT Nisporeni avem următoarele date: 1) numărul persoanelor plecate peste hotare: 5785 
persoane; 2) numărul de copii rămaşi în urma migraţiei unui părinte; 645 copii; 3) numărul de copii rămaşi în urma 
migraţiei ambilor părinţi; 204 copii 
Idem Ialoveni – sunt plecaţi peste hotarele RM circa 12000 persoane. Iar 1570 copii au rămas numai cu unul din 
părinţi, iar circa 696 de copii au rămas fără ambii părinţi.  
Idem Chişinău – Anexa 1, 2   
Idem Şoldăneşti - numărul de copi rămaşi în urma migraţiei unui părinte – 760; numărul copiilor rămaşi în urma 
migraţiei ambilor părinţi – 291; 
Idem Basarabeasca – numărul persoanelor plecate peste hotarele ţării este de 5400 de persoane. Numărul copiilor 
rămaşi în urma migraţiei unui părinte – 1480, numărul copiilor rămaşi în urma migraţiei ambilor părinţi 60.  
Idem Ştefan – Vodă – se află 1662 copii care fac parte din familii social vulnerabile aflate în situaţii de risc şi familii 
plecate peste hotarele ţării – 1173, dintre care copii rămaşi în urma migraţiei cu un singur părinte – 641 copii şi 532 
copii rămaşi fără îngrijire părintească. Copii abandonaţi de ambii părinţi – 38, copii orfani -13, copii ce sunt educaţi 
în instituţii rezidenţiale – 58, copii cu disabilităţi – 333, copii instruiţi la domiciliu – 19.  
Idem Rezina – sunt înregistraţi 1062 copii care au un părinte plecat la muncă peste hotarele ţării şi 334 copii cu 
ambii părinţi plecaţi.  
Idem Hânceşti – în urma migraţiei unului părinte sunt înregistraţi 11528 copii, iar în urma migraţiei ambilor părinţi  
au rămas fără supraveghere 872 copii.  
Idem Ocniţa – conform datelor oficiale înregistrate la primărie au fost identificate următoarele date: -numărul 
persoanelor plecate peste hotare-112(oficial), numărul de copii rămaşi în urma migrației unui părinte -264, numărul 
de copii rămași în urma migraţiei ambilor părinți – 176.  
Idem Briceni – numărul copiilor rămaşi în urma migraţiei unui părinte – 857 copii, numărul de copii rămaşi în urma 
migraţiei ambilor părinţi – 405.  
Idem Râşcani, copii rămaşi fără supravegherea părinţilor plecaţi peste hotare 11421 copii, din ei cu vîrsta 0-6 ani – 
4484, 7-18 ani -6937, neşcolarizaţi -1, plasaţi în şcoală auxiliară -103, în şcoală – internat -3. 
Idem Cimişlia -  numărul persoanelor plecate peste hotare-10200, numărul de copii rămaţi în urma migraţiei unui 
părinte-1600, numărul de copii rămaţi în urma migraţiei ambilor părinti-812. 
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Numărul de copii de vîrsta şcolară în urma migraţiei cu un părinte – 1495, iar numărul celor 
rămaşi în urma migraţiei ambilor părinţi constituie 737. Cu toate acestea, un indicator negativ 
este faptul că, migranţi reveniţi sau repatriat care să solicite suport din partea autorităţilor, nu  
au fost înregistrate pe parcursul anului 2011.  

 
 
 În raionul Şoldăneşti, numărul migranţilor reveniţi în ţară care au solicitat servicii  
locale au fost 5. Este apreciabil că, sistemul de identificare şi auto-identificare a migranţilor 
reveniţi în ţară, denotă o creştere a calităţii serviciilor prestate de către specialiştii din domeniul 
social. Totodată, gradul de perceptibilitate a crescut asupra propriei situaţii de vulnerabilitate 
din partea migranţilor reveniţi.   
Din raportul CT Cimişlia putem conchide că în vederea unei monitorizări mai ample au fost 
solicitate date concrete din toate primăriile raionului, cu privire la fluxul migraţiei şi copii 
rămaşi fără îngrijire părintească. În acest sen, putem vorbi de o responsabilizare crescută APL-
urilor de nivel II şi I în raport cu cetăţenii săi.   

 
Deşi, informaţiile parvenite din cadrul Comisiilor teritoriale demonstrează o 

îmbunătăţire a gradului de diversitate şi calitate în vederea prevenirii prin 
asigurarea serviciilor de asistenţă, totuşi aceste servicii nu sunt centrate direct pe 
victime. Astfel, se resimte şablonarea serviciilor, ceea ce face ca accesul victimelor 
TFU către servicii sociale să devină inaccesibilă. 

În partea ce ţine de serviciile sociale ca instrument de prevenire a traficului 
de fiinţe umane, provocările ulterioare vor prevedea stabilirea unui cadru specific 
de consolidare a unui sistem cât mai accesibil victimelor TFU. Ca efect, se doreşte 
a fi creată o viziune complexă în consolidarea sistemului de servicii sociale cu 
determinarea sarcinilor şi responsabilităţilor autorităţilor publice locale, în vederea 
protecţiei drepturilor victimelor TFU şi potenţialelor VTFU.    

Conform Raportului social, ediţia 20105 principiile de bază pe care şi le 
plasează MMPSF, privind prestarea serviciilor sociale  în vederea accesului larg a 
persoanelor aflate în dificultate se enumără: „Asistenţă socială centrată pe 
beneficiar – direcţionarea prioritară a serviciilor sociale spre victimele TFU şi 
potenţiale victime ale TFU, în baza evaluărilor nevoilor individuale. Centrarea pe 
beneficiar – ajustarea serviciilor sociale la necesităţile victimelor şi potenţialelor 
victime ale TFU, în baza evaluării sistemice a impactului asupra situaţiei 
beneficiarului dat.” 

Generalizând, putem conchide că la nivel raional se atestă o responsabilizare 
în progres din partea autorităţilor. Cu toate acestea, se recomandă generarea de 
instrumente de monitorizare mai performante, printr-o segregare mai amplă pe 
anumiţi indicatori, precum dimensiunea de gen, vârstă, statut şcolar, profesional.          

 
 
 
 
 

                                                 
5 http://mpsfc.gov.md/file/rapoarte/RSA%202010%20final.pdf
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Capitolul 2.  
 

Asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului 
de fiinţe umane    

 
Indicatorii care au permis analiza informaţiei pentru o imagine clară asupra 
programelor de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU 
au fost : 

1. Specificaţi serviciile care au fost prestate în comun cu mai multe instituţii de 
nivel raional pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime 
ale TFU şi sursele financiare.  

2. Care este numărul total de victime şi potenţiale victime ale TFU asistate cu 
suportul serviciilor locale, în timpul perioadei de raportare?  Dintre acestea, 
câte au fost  referite la serviciile de specializare înaltă? Câte victime au fost 
identificate de către ONG-uri locale şi referite la Echipa multidisciplinară 
(EMD)?   
 

 Scopul acestui capitol este de a scoate în evidenţă gradul de responsabilizare 
a Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane în vederea 
asistenţei şi protecţiei  victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Conform 
rapoartelor Comisiilor teritoriale se atestă creşterea gradului de responsabilizare în 
vederea acordării asistenţei şi protecţiei victimelor şi potenţialelor victime ale 
TFU, în special din partea DASPF, CMF. Totodată, reamintim că în cadrul 
Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU, la nivel raional sunt constituite Echipele 
multidisciplinare (EMD), care nemijlocit asigură activităţi de prevenire şi asistenţă 
a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Rapoartele CT subliniază implicarea 
civică şi suportul ONG-urilor locale, naţionale şi organizaţiilor internaţionale în 
vederea protecţiei victimelor TFU. De remarcat că, acest cadru de activitate a 
dezvoltat pe parcursul anului 2011 platforma de parteneriat şi cooperare între APL 
- uri şi societatea civilă.  

Conform datelor furnizate de către Comisiile teritoriale, serviciile specifice 
ce au fost acordate pe parcursul anului 2011 la nivel raional au fost:  

 
Consiliere psihologică; asistenţă medicală; consiliere juridică; ajutor material;  cazare în 
cadrul CAP6; îmbunătăţirea condiţiilor de trai/renovarea spaţiilor de locuit; orientare şi 
reconversie profesională; asigurarea locurilor de muncă; perfectarea actelor de identitate, în 
urma experienţei de TFU; suport financiar din cadrul bugetelor locale; plasament temporar în 
Centre de plasament; pachete alimentare şi igienice oferite de ONG-urile din ţară.  

 
 Astfel, prin intermediul CT Glodeni s-a reflectat faptul că, asistenţii sociali 
comunitari au colaborat intens cu AO ”Medicine du Monde”. Prin intermediul 
acestei organizaţii, potenţialele victime au beneficiat de consiliere psihologică. 
                                                 
6 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, din oraşul 
Chişinău.  
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Totodată menţionăm, că informaţia parvenită din cadrul CT nu a conţinut detalii cu 
privire la numărul psihologilor angajaţi în instituţii de stat şi tipul serviciilor 
prestate prin prisma specializării. În  anul  2011,  au fost  referite  la  EMD  două  
cazuri potenţiale victime  ale  TFU, în privinţa acestor persoane s-a iniţiat 
managementul de caz, iar cazurile respective au fost monitorizate pe parcursul 
întregii intervenţii.  
 Totodată, raportul Comisiei teritoriale Făleşti demonstrează eficienţa 
funcţionalităţii EMD, unde pe parcursul anului 2011 au avut loc - 3 şedinţe, în 
cadrul cărora au fost examinate: 
1 caz de victimă a TFU, 11 cazuri de potenţiale victime ale TFU, dintre care 9 
victime ale violenţei în familie.  
 
Pentru realizarea obiectivelor de promovare a mecanismului de finanţare s-au alocat din 
bugetul raional Făleşti, 27 mii lei pentru diferite categorii de beneficiari expuşi riscului 
victimizări, re-victimizării.   
  
 De asemenea, Comisiile teritoriale (Chişinău, Dubăsari) au relatat despre 
şedinţele EMD în cadrul cărora au fost analizate cazurile victimelor şi potenţialelor 
VTFU. Conform CT Dubăsari au fost studiate 3 cazuri, dintre care 2 potenţiale 
victime ale TFU (au fost soluţionate cu succes) şi 1 victimă a TFU (se află în 
proces de reintegrare). 
 Aceste acţiuni deduc faptul că, anumite Consilii Raionale (Şoldăneşti, 
Cimişlia, Făleşti, Hânceşti) au sporit gradul de responsabilitate, implicându-se prin 
finanţarea locala sau co-finanţare la acţiunile de prevenire şi protecţie a cazurilor 
de TFU cele mai grave. 
 În cadrul SASPF Cimişlia a fost lansat o linie fierbinte la nivel raional, 
denumită „telefonul încrederii 2-63-96”, în cadrul căreia specialiştii pot să 
intervină în caz de necesitate.  

Echipa multidisciplinară, care este creată în vederea coordonării activităţilor 
la nivel local în domeniul asistenţei şi reintegrării victimelor în prezent lucrează 
asupra reintegrării social-economice a unui copil repatriat, 4 victime TFU, 2 
potenţiale victime ale TFU şi 8 copii orfani. Este important de menţionat că, în 
cadrul EMD Cimişlia activează 2 medici din cadrul CMF, unde EMD Cimişlia 
demonstrează un caracter de sensibilizare mult mai accentuat faţă de alte EMD de 
la nivel de SNR,   

În raionul Basarabeasca, au beneficiat de ajutor material  416 copii. Este de 
menţionat că, o victimă a TFU a primit Ordonanţa de protecţie a judecătoriei şi 
acuma beneficiază de ajutoare din partea Fondului de susţinere socială a populaţiei 
şi a statului. De asemenea victima a fost asistată cu suportul serviciilor locale.  

 
Conform datelor CT Basarabeasca, pentru asigurarea implementării planurilor de acţiuni 
pentru prevenirea şi combaterea TFU în anul 2011 din bugetul local au fost cheltuite 3 mii lei.  

 
În vederea asistenţei şi protecţiei VTFU,  EMD Hânceşti a intervenit în 

identificarea şi soluţionarea a 16 cazuri de victime şi potenţiale victime ale TFU: 

 21



9 cazuri – victime ale violenţei în familie  
2 cazuri – persoană şi familie aflată în situaţie de dificultate extremă   
2 cazuri – exploatare prin muncă 
1 caz - trafic de fiinţe umane  
 

Este important de menţionat aportul financiar din partea APL Hânceşti în vederea asigurării 
protecţiei şi asistenţei victimelor şi potenţialelor VTFU. Astfel, suma totală din partea Fondului 
local de susţinere socială a populaţiei, a constituit – 254 910 lei. Iar pentru şcolarizarea a 2390 
copii, care au beneficiat de 125 lei fiecare, suma totală a constituit 298 750 lei.   

Accentuăm că, în conformitate cu raportul CT Ocniţa, în anul 2011 au fost 
documentaţi 80 copii din grupele de risc. Majoritatea dintre ei sunt din familii 
migrante. Acestor copii le-au  fost  repartizate haine, încălţăminte, produse 
alimentare, tehnică de calcul, mărfuri de cancelarie pentru asigurarea unor condiţii 
adecvate de existenţă.  

 
În aceste scopuri s-au utilizat: 
- mijloace financiare  în valoare 4000 lei, 
- produse alimentare în valoare de 7000 lei, 
- îmbrăcăminte / încălţăminte si mărfuri de cancelarie,  în valoare de 11000 lei, 
Pe parcursul anului 2011 din bugetul local al raionului Ocniţa au fost alocaţi 101 400 lei în 
vederea asigurării ajutorului material către 462 copii. Iar pentru şcolarizarea a 582 elevi a 
fost alocată suma de 119 500 lei. Iar cu suportul ONG ”Stimul” au fost  acordat ajutoare 
materiale   pentru 13 copii din familii care au suferit din urma fenomenului TFU, beneficiind 
de pachete alimentare, cadouri cu prilejul sărbătorilor de iarnă, rechizite de birou, haine şi 
încălţăminte. De asemenea, este evidentă conlucrarea între ONG şi EMD, unde pe parcursul 
anului 2011 au fost identificate şi referite 13 victime şi potenţiale victime ale TFU.  Iar 4 
victime au fost referite la servicii de specializare înaltă. 
Conform datelor oficiale ale DASPF Ocniţa, pe parcursul anului 2011au fost asistaţi 59 
migranţi în dificultate, reveniţi în ţară în urma vulnerabilităţii la care au fost expuşi.  

  
 Conform datelor CM Chişinău, pe parcursul anului 2011 din Fondul 
municipal de protecţie socială a populaţiei Chişinău a fost acordat ajutor material 
păturilor social – vulnerabile, potenţialele victime ale TFU, în sumă de 16 789 800 
lei, inclusiv pentru şcolarizarea a 7710 elevi din familii defavorizate a fost alocată 
suma de 4 000 626 lei.   
 Eforturi în vederea cooperării dintre Comisia Teritorială şi EMD au fost 
demonstrate de raionul Rezina. Pe parcursul anului 2011 au activat împreună, fiind 
identificate cazuri, care au necesitat implicarea tuturor membrilor CT şi EMD. În 
acest sens, pe parcursul anului 2011 de către EMD au fost examinate 74 cazuri - 
din ele copii reintegraţi în familia biologică-1,  tutelă-curatelă - 76 copii, plasaţi în 
casa de copii - 2 copii, copii instituţionalizaţi în Centrele de Plasament - 4. Unul 
din cazurile aflate în situaţie extremă de risc a determinat mobilizarea şi implicare 
de urgenţă a unui psiholog, asistent social, poliţist, şi alţi specialişti cu mandat în 
domeniu TFU, având drept scop prevenirea traficării unei mame peste hotarele 
ţării. Această implicare de urgenţă a demonstrat abordarea calitativă şi sistemică pe 
care este necesar să o dezvolte fiecare EMD raional şi comunitar. Această 
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intervenţie demonstrează pe de o parte, receptivitate şi o bună colaborare între 
actorii anti-trafic raionali, iar pe de altă parte deducem o lipsa de cooperare şi 
intervenţie la nivel comunitar.   
 Conform raportului CT Rezina, pe parcursul anului 2011 a fost identificată o 
victimă a TFU, care la vârsta de 13 ani a fost răpită, ulterior revenită cu doi copii, 
născuţi pe teritoriul Federaţiei Ruse.  
 
În acest caz este important de menţionat faptul că fenomenul TFU scoate în evidenţă  regresele 
sistemului de prevenire şi combatere a TFU în Republica Moldova, unde identificare imediată a 
victimei în urma experienţei TFU rămâne a fi o prioritate pentru autorităţi. Cu toate acestea, 
deşi eforturile sunt evidente în domeniul de protecţie, gradul de încredere a victimelor în 
organele de urmărire penală de a se auto identifica, reprezintă o provocare pentru sistemul RM 
anti-trafic.  
  
 Prin intermediul CMF Şoldăneşti au fost consiliate 117 persoane, 
reprezentând victime ale violenţei în familie şi victime ale TFU. 130 de persoane 
aflate în situaţii de vulnerabilitate majoră, au beneficiat de servicii medicale 
gratuite, în cadrul cabinetului de proceduri şi îngrijire medicală la domiciliu. De 
asemenea, este important de accentuat că în 6 localităţi din raionul Şoldăneşti 
(Şoldăneşti, Poiana, Parcani, Salcia, Găuzeni, Cobîlea) au fost create şi au activat, 
pe parcursul anului 2011 centrele comunitare în cadrul proiectului “Protecţia şi 
abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie”, 
implementate cu suportul PNUD, UNFPA, OIM, OSCE. 
 
 Serviciile care au fost prestate pe parcursul anului 2011, în raionul Şoldăneşti au fost 
următoarele: asistenţă socială tuturor victimelor / ajutor material sau ajutor social, ajutor 
umanitar; consiliere psihologică – 10 victime; asistenţă medicală – 4 victime; emiterea 
ordonanţei de protecţie – pentru 2 victime; consiliere juridică – 6 victime; deplasarea la 
domiciliul victimei – 3 victime; discuţii cu abuzatorii şi victima; plasamentul victimei la cererea 
ei la Centrul de Asistenţă şi Protecţie a victimelor violenţei în familie şi TFU din or. Chişinău. 
Resurse financiare alocate din cadrul bugetului APL au fost de 15 mii lei. Ajutoarele materiale 
acordate pe parcursul anului 2011 au fost în sumă totală de 295 000 lei.   

   
Raportul CT Ştefan – Vodă reflectă faptul că, pe parcursul anului 2011 au 

fost organizate 3 şedinţe ale EMD în cadrul cărorara au fost examinate per total 40 
cazuri victime şi potenţiale victime ale TFU, dintre care 7 cazuri de abuz sexual au 
fost referite la nivel naţional, datorită necesităţii unui grad înalt de intervenţie, iar 33 
cazuri au fost soluţionate la nivel raional. Menţionăm, ca 8 victime ale TFU au 
beneficiat de asistenţă medicală, socială şi juridică specializată, pe parcurs au 
acceptat să conlucreze cu organele de drept.  
  Conform statisticii DASPF Orhei, pe parcursul anului 2011 au fost 
înregistrate 25 cazuri de TFU şi violenţă în familie, dintre care: 3 cazuri au fost 
referite de către UNC - 2 victime ale TFU şi 1 caz – victimă a violenţei în familie. 
De asemenea, au fost identificate 2 cazuri şi referite către UNC. De asemenea, au 
fost identificate 18 cazuri de violenţă în familie, în 8 cazuri a fost emisă ordonanţa 
de protecţie. Au fost repatriaţi în condiţii de siguranţă 2 copii: 1 din Federaţia Rusă 
şi 1 din Ucraina.  

 23



  În ceea ce priveşte CT Teleneşti, pe parcursul anului 2011 au beneficiat de 
ajutoare materiale 2634 familii cu copii, ce se află în dificultate, suma totală 
constituid  617600 lei. De asemenea, în baza unei decizii raionale s-a recomandat 
tuturor APL de nivel I, de a fi amplasate în locurile cele mai populate de pe teritoriul 
primăriilor cutii care să indice numărul telefonului de încredere 0258 2 20 50. S-a 
constata că utilizarea unor astfel de instrumente de auto-identificare a determinat 
populaţia să acceseze cu încredere acest număr de telefon.   
  Raionul Criuleni a demonstrat o implicare activă în protecţia victimelor şi 
potenţialelor victime ale TFU. Au fost întreprinse măsuri, prevenind 10 cazuri de a 
abandon şi absenteism şcolar, 7 cazuri de violenţă faţă de copii şi 2 cazuri de 
violenţă în familie. De aceea aceste familii cu risc crescut de violenţă şi TFU s-au 
aflat sub stricta monitorizare a asistenţilor sociali comunitari. 
 
 În vederea unei reinserţii sociale calitative, au avut loc şedinţe de reconciliere familială însoţite 
de asigurarea serviciilor de ajutor social, în suma totală de 4 000 610 lei.  De asemenea, pe 
parcursul anului 2011 au fost acordate ajutoare materiale în sumă de 2 131 400 lei.   
   

Numărul psihologilor în raioane este infim scăzut în raport cu fluxul 
potenţialelor victime şi victime ale TFU. Doar raioanele Leova, Nisporeni, Cimişlia, 
Ocniţa au menţionat despre existenţa psihologilor în instituţii de stat, aceastea fiind 
preponderent şcolari. De asemenea, se menţionează faptul că din numărul total de 
psihologi, doar o parte au cunoştinţe în materie de psihologie.  
  De menţionat că, unele Comisii teritoriale (Ungheni, Cahul, Străşeni) au 
relatat existenţa  serviciilor de protecţie şi asistenţă pentru victime şi potenţiale 
VTFU, dar datele concrete lipsesc cu desăvârşire. Este dificil de estimat pe acest 
segment, impactul serviciilor asupra victimelor, atât timp cât APL –urile, în 
componenţa cărora se află Comisiile teritoriale şi EMD-urile, nu au dezvoltat 
instrumente de monitorizare post – integrare a victimelor TFU. 
  Deşi activitatea EMD-urilor a fost reflectată de către Comisiile teritoriale, 
cooperarea dintre aceste 2 entităţi s-a dovedit a fi incipientă, datele reflectând un 
grad scăzut de participare a EMD la şedinţa CT şi vice-versa. Totodată, proiectul 
Raportului de monitorizare a procesului de implementare a Strategiei Sistemului 
naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 
traficului de fiinţe umane  pe perioada anului 2011 a scos în evidenţă că gradul de 
funcţionalitatea a EMD depinde în mod direct de gradul de implicare a APL. 
Totodată, o carenţă în acest sens este şi lipsa spaţiilor necesare acordate EMD –
urilor în vederea consilierii victimelor şi potenţialelor victime ale TFU de către APL. 
Acordarea spaţiilor necesare pentru activitatea Comisiilor EMD în funcţie de 
activitatea acestora rămâne a fi o provocare pentru anul 2012.      
  Priorităţile pentru anul 2012 necesită a fi axate pe:  

 Accesibilitate – asigurarea accesului prioritar al victimelor şi potenţialelor 
victime ale TFU, la servicii sociale, dezvoltarea şi amplasarea lor în 
proximitatea beneficiarilor.  
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 Asigurarea oportunităţilor egale – drepturile la serviciile sociale a victimelor 
şi potenţialelor victime ale TFU în condiţii de tratament egal şi non-
discriminatoriu. 

Capitolul 3  
 

Investigarea şi urmărirea în justiţiei 
 

 Scopul acestui capitol este trecerea în revistă a calităţii actului de justiţie la 
nivel raional. O descriere mai amplă asupra întregului proces de investigare pe 
parcursul anului 2011, poate fi accesată în Raportul cu privire la implementarea 
PNA 2011, care reflectă într-o manieră profundă dimensiunea de combatere a 
TFU.  
 În acest context, putem specifica că în vederea identificării pro-active, 
comisiile teritoriale au reflectat implicarea Comisariatelor de Poliţie Raionale în 
acţiuni de prevenire alături de specialiştii din domeniul medical, social şi 
pedagogic.  
 Este important de specificat că în conformitate cu statistica CPR Şoldăneşti 
8 victime care au fost asistate în cadrul SNR au cooperat cu ofiţerii de urmărire 
penală. Deşi, acest indicator nu este însoţit de o descriere specifică cu privire la 
aceste cazuri, ţinem să menţionăm că se atestă o anumită ascensiune a gradului de 
încredere a victimelor asupra organelor de drept. Cu toate acestea, este imatur să 
generalizăm acest indicator într-o performanţă naţională.  
 Un alt indicator care ne vorbeşte despre calitatea actului de justiţie este şi 
numărul de dosare penale iniţiate împotriva victimelor TFU. Rapoartele comisiilor 
teritoriale pentru anul 2011 nu au reflectat dosare intentate împotriva victimelor 
TFU. Acest aspect ne determină să constatăm, că ofiţerii de urmărire penală au 
conştientizat într-o măsură mai mare poziţia de vulnerabilitate a victimelor TFU.  
 Totodată, eforturile pro-active de identificare a cazurilor TFU au continuat 
pe parcursul anului 2011, unde CPR Dubăsari a subliniat faptul că s-au efectuat 
raiduri în terenurile agricole din localităţile raionului, unde se desfăşurau lucrări 
agricole sezoniere, în scopul verificării condiţiilor de muncă şi persoanelor care 
prestează aceste lucrări. În timpul raidurilor, persoanele deţinute în sclavie sau în 
condiţii similare sclaviei nu au fost depistate. 
Cu toate acestea CT Soroca a scos în lumină faptul că în pofida măsurilor 
întreprinse la compartimentul conlucrării cu specialiştii Serviciului Grăniceri şi 
Serviciul Vamal rămân rezerve în ceea ce priveşte conlucrarea interinstituţională, 
deoarece, deservind zona de frontieră, nu a fost depistat nici un caz de migraţie 
ilegală, iar informarea populaţiei rămâne a fi un deziderat în continuare pentru 
reprezentanţii organelor de drept.  
 Secţia specializată în combaterea TFU precum şi subdiviziunile teritoriale 
din mun. Chişinău, pe perioada de raport au relevat şi documentat 12 grupări şi 76 
cazuri ce ţin de compartimentul: TFU, TC,  proxenetism, organizarea migraţiei 
ilegale.  
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 Raportul CM Chişinău a reflectat şi menţionat motivele care împiedică 
realizarea unui proces calitativ de investigaţie şi anume: 
 
 
Antrenarea permanentă a efectivului serviciului specializat în activităţi improprii liniei de 
activitate, precum şi atitudinea neadecvată faţă de angajaţii serviciului specializat;  conlucrarea 
insuficientă între organul constatator şi organul de urmărire penală (caracteristic pentru Secţia 
Urmărire Penală a CP Botanica, unde se refuză în înregistrarea şi examinarea materialelor 
vizând TFU; lipsa funcţionalităţii grupelor specializate din cadrul Comisariatelor teritoriale.   
 
 Conform rapoartelor, informaţia divulgată cu caracter personal încalcă direct 
dreptul victimei. Această constatare scoate în evidenţă o carenţă din partea 
organelor de drept, care încalcă principiul confidenţialităţii, dezvăluind identitatea 
victimelor şi a potenţialelor victime ale TFU, oferind informaţii complete despre 
persoanele vulnerabile. Astfel, se încălcă flagrant prevederile legii nr. 17 din 
15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Aceste încălcări au 
consecinţe în revictimizarea şi plasarea victimei în situaţii de vulnerabilitate, unde 
intoleranţa comunităţii din care fac parte devine unul din factorii care duce la 
traficarea /re-traficarea victimei şi/sau a potenţialei victime ale TFU.   
 În acelaşi timp, acţiunile de optimizare sunt necesare de a continua şi pe 
parcursul următorilor ani, în scopul consolidării capacităţilor de cooperare 
interministerială/interinstituţională pentru prestarea serviciilor calitative şi 
intervenţiei imediate vis-vis de victime şi potenţialele victime ale TFU. Astfel, 
esenţa acestor acţiuni de reformare şi optimizare din perspectiva TFU este de fapt 
protejarea victimei TFU, printr-o abordare profesionistă, la bază căreia stă 
confidenţialitatea cazurilor TFU. 
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Capitolul 4.  
 

Parteneriat şi cooperare  
în vederea consolidării capacităţilor specialiştilor     

 
Activităţile de instruire şi consolidare a capacităţilor actorilor implicaţi în 

prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane au continuat şi pe parcursul 
anului 2011. Aceste acţiuni au scos în evidenţă o consolidare a parteneriatului şi 
cooperării dintre organizaţiile guvernamentale (în special MMPSF, MAI, MEd), 
organizaţiile neguvernamentale (CI „La Strada”, AO „Medicine du Monde”, ONG 
Stimul etc.) şi interguvernamentale (Misiunea OIM, OSCE în Moldova). 
Rapoartele Comisiilor teritoriale şi Raportul de monitorizare a procesului de 
implementare a Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi 
asistenţa victimelor şi potenţialelor VTFU pentru perioada anului 20107 au 
conturat faptul că SNR a fost extins geografic pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova, iar EMD-urile din Republica Moldova au beneficiat de cel puţin odată de 
instruiri. Ţinând cont de componenţa sistemică a Comisiilor teritoriale şi EMD - 
urilor, tipul instruirilor pentru anul 2011, au fost axate în special pe identificarea şi 
referirea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. 
 Pe parcursul anului 2011, au continuat seminarele de instruire pentru 
membrii EMD axate pe cadrul naţional şi internaţional în domeniul protecţiei 
copilului şi combaterii TFU.  Aceste instruiri au fost organizate de către MMPSF 
în parteneriat cu Misiunea OIM în RM, fundaţia elveţiană „Terre des hommes”, CI 
„La Strada”, AO „MdM”. La iniţiativa MMPSF în parteneriat cu OIM, CI „La 
Strada” a avut loc seminarul de instruire pentru pregătirea personalului în domeniul 
de prevenire şi combatere a TFU, cu genericul „Metodologia de monitorizare şi 
evaluare a gradului de implementare a Strategiei SNR pentru protecţia şi asistenţa 
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU”, la care au participat membri ai 
Comisiilor municipale şi teritoriale şi membri ai EMD din toate raioanele 
Republicii Moldova.  
 Totodată, specialiştii din cadrul DASPF din raioane au beneficiat de 
instruire sub genericul „Protecţia şi abilitarea victimelor TFU şi violenţei în 
familie în cadrul Sistemului naţional de referire”.  
 În urma acestei instruiri, CT Leova a menţionat, au avut loc acţiuni de 
prevenire cu 27 familii monoparentale şi 95 copii rămaşi fără supraveghere 
părintească.  
 Pentru raioanele de nord ale Republicii Moldova, un partener important în 
organizarea instruirilor, seminarelor pentru specialiştii axaţi pe directiva de 
protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor VTFU a fost AO „Medicins du 
Monde”. Scopul acestor instruiri a fost dezvoltarea gradului de expertiză a 
specialiştilor în vederea reducerii riscului de victimizare / re-victimizare internă şi 
externă a victimelor TFU.  

                                                 
7 http://mpsfc.gov.md/md/rapoarte/
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 Pe parcursul anului 2011 au fost realizate o serie de instruiri orientate spre 
asistenţi sociali, psihologi, diriginţi, ofiţeri de urmărire penală, medici de familie.  
Doar în raionul Râşcani au avut loc seminare de instruire pentru 28 asistenţi 
sociali, 8 diriginţi, membri ai CT şi membri ai EMD cu genericul „Asistenţa 
socială a VTFU: identificarea, asistenţa şi monitorizarea cazurilor, utilizarea 
instrumentelor necesare pentru reintegrare şi referire”, „Mecanismul de protecţie a 
persoanei victimă a violenţei în familie”. De asemenea, AO „MdM” a organizat un 
şir de instruiri şi pentru specialiştii din raionul Sângerei, axându-se în special pe 
tematica „Asistenţa Juridică a victimelor TFU şi violenţă”,  la care au fost discutate 
aspecte ce ţin de mecanismul de protecţie a persoanei, victimă a violenţei în 
familie şi cadrul legislativ pentru combaterea violenţei în familie şi TFU.  
  Este important de menţionat că unele directive stabilite la nivel naţional, au 
fost implementate cu succes la nivel raional. Un exemplu relevant în acest sens, îl 
reprezintă şi circulara Ministerului Educaţiei al RM nr. 12/13 – 293 din martie 
2011, în vederea desfăşurării campaniei „Şi mie îmi pasă”, adresată directorilor 
educativi, organizatori din instituţiile de învăţământ din raion. Iniţiativa realizării 
acestei solicitări a avut loc în parteneriat cu CI „La Strada” şi implementată în 
raioanele: Ştefan – Vodă, Teleneşti, Chişinău, Ialoveni, Sângerei, Dubăsari.   
 CT Basarabeasca în parteneriat cu asociaţia moldo - olandeză „Salvaţi copiii 
străzii” a organizat 2 seminare pentru ofiţerii comisariatului de poliţie şi procurori.  
 O platformă de parteneriat în vederea consolidării şi îmbunătăţirii 
capacităţilor specialiştilor a reflectat-o CT Hânceşti. Pentru anii 2011-2012, 
consiliul raional a devenit partener în cadrul unui proiect8 transfrontalier cu 
România – Ucraina - Republica Moldova. Unul din obiectivele proiectului este 
instruirea unui număr de 30 specialişti, câte 10 din fiecare 3 ţări partenere în 
proiect, obţinând abilităţi ulterioare să desfăşoare activităţi locale de informare în 
scopul prevenirii şi combaterii TFU. 
  Acţiuni de instruire au fost adresate şi medicilor de familie în vederea 
consolidării capacităţilor de identificare a victimelor TFU a lucrătorilor medicali. 
În acest sens, în raionul Cimişlia au avut loc 4 seminare (trimestrial) cu medicii de 
familie şi 2 seminare cu asistentele medicale. În urma acestor instruiri, medicii au 
căpătat cunoştinţe ample despre necesitatea referirii persoanelor traficate la 
cabinetul ginecologic, dermatovenerologic sau pentru consiliere psihologică. Iar 
rezultatul instruirilor poate fi determinat de faptul că 36 femei şi 29 adolescente 
expuse vulnerabilităţii au fost consiliate şi testate de infecţia HIV. În urma acestor 
testări au fost depistate 4 persoane HIV pozitive, 2 dintre acestea fiind adolescente.  
 Această experienţă a fost replicată şi în raionul Leova, unde lucrătorii 
medicali au fost instruiţi în vederea identificării eficiente şi calitative a victimelor 
TFU.   
 În raionul Şoldăneşti, un accent mare s-a stabilit pe investiţia în resursele 
umane cu mandat direct în prevenirea şi combaterea TFU, fiind organizate instruiri 
permanente pentru specialiştii din cadrul DGÎTS, ATOFM, DASPF, CPR. Astfel, 
                                                 
8 Proiectul „Prevenirea şi combaterea traficului de persoane prin dezvoltarea unei reţele transfrontaliere 
interinstituţionale şi creşterea gradului de informare” din cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-
Republica Moldova 2007-2013 
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în cadrul proiectului “Copilul de azi – viitorul de mâine”, DGÎTS în parteneriat cu 
Fundaţia « Regina PACIS” a desfăşurat seminarul cu şefii de catedre a diriginţilor 
din 31 de instituţii de învăţământ. Scopul acestei instruiri a constat în dezvoltarea 
capacităţilor de prevenire  a fenomenului migraţiei şi a TFU. Activitatea a fost 
replicată şi în cadrul DGÎTS din raionul Rezina.  
 Totodată, în cadrul proiectului “Abilitarea victimelor violenţei în familie şi 
TFU”, implementat de Consiliul Raional Şoldăneşti cu suportul financiar al 
PNUD, UNFPA, OIM, OSCE, au beneficiat de seminar de instruire 8 specialişti 
din cadrul APL, în vederea schimbului de bune practici în materie anti-trafic cu 
specialiştii din România. S-a conturat şi iniţiativa ONG-urilor de a instrui 
specialiştii guvernamentali, astfel membri ai EMD Şoldăneşti au participat la 
instruirea organizată  de Centrul maternal abordând tematica protecţiei victimelor 
TFU. La iniţiativa CR Şoldăneşti, au avut loc un şir de seminare cu tematica anti-
trafic, la care au fost implicaţi secretarii primăriilor, asistenţii sociali comunitari, 
reprezentanţii organelor de drept. 
 Prin prisma aspectului medicinal, în cadrul consiliilor medicale au fost 
abordate tematici privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi riscurile 
TFU, în cadrul cărora au participat medici cu profil diferit.9 Ulterior, prin 
intermediul acestor medici au fost informaţi cel puţin 2700 oameni despre violenţa 
în familie şi traficul de fiinţe umane. Totodată, au fost identificaţi, consultaţi şi 
referiţi cel puţin 47 persoane, de către medicii de famile la consultaţiile gratuite ale 
narcologului şi a altor specialişti de la secţia consultativă. 

Prin intermediul CT Ocniţa putem distinge ample acţiuni iniţiate de către 
DGÎTS, unde au avut loc: 1 întrunire cu managerii instituţiilor educaţionale - au 
participat 35 profesori, un seminar cu directorii adjuncţi pentru educaţie - au fost 
prezenţi 32 participanţi şi 2 seminare cu diriginţii - au fost prezenţi 408 
participanţi,  2 mese rotunde cu psihologii şcolari şi cu inspectorii netitulari pentru 
protecţia drepturilor copiilor - au fost prezenţi 72 participanţi; 2 mese rotunde care 
au fost organizate şi găzduite în parteneriat cu SASPF, CPR, CMF. Principiul 
implementării acţiunilor în comun au avut la bază abordarea sistemică a 
problematicii TFU şi necesitatea interacţiunii din punct de vedere multidisciplinar 
între actorii anti-trafic. 

În cadrul proiectului „Lucrul cu copiii migranţilor în vederea prevenirii şi 
combaterii TFU”, CIDDC în parteneriat cu DGÎTS Rezina au organizat 4 sesiuni 
de instruire în vederea prevenirii şi referirii VTFU către instituţii abilitate, 
directorii adjuncţi din 6 instituţii de învăţământ pre-universitar din raion.  

Totodată, ofiţerii din cadrul CPR Rezina au participat la un seminar de 
instruire care a avut loc în cadrul CCTP/MAI organizat de către Centrul pentru 
prevenirea traficului de femei (CPTF), în cadrul căruia ofiţerii de urmărire penală 
au avut ocazia să facă schimb de bune practici în vederea unei intervenţii eficiente 
pentru victimele şi potenţialele VTFU.   

                                                 
9 Medici de familie, asistente medicale, şefi de secţie ai Spitalului Raional, medici din cadrul Secţiei Consultative şi 
specialişti de la Centrul de Medicină Preventivă. 
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O nouă tendinţă în Republica Moldova s-a atestat pe parcursul anului 2011, 
prin identificare unui număr de copii, victime ale exploatării sexuale, în special 
băieţi. În acest sens, promotorii drepturilor copiilor abuzaţi sexual, CI “La Strada” 
au organizat un şir de activităţi la care au participat alături de alţi specialişti şi 
reprezentanţii DASPF Sângerei. Temele abordate în cadrul acestor seminare au 
fost: “Identificarea şi protecţia copiilor victime-martori ce au suferit în urma 
exploatării sexuale comerciale” şi “Abordarea Interdisciplinară a cazurilor de 
exploatare sexual comercial a copiilor (ESCC)”.  

O platformă de consolidare a parteneriatului între societatea civilă şi APL, 
cât şi a schimbului de bune practici o reprezintă şedinţele tehnice de coordonare 
regionale, organizate de OSCE. Pe parcurs anul 2011 au avut loc 3 şedinţe (Rezina, 
Orhei, Ungheni), la care au participat şi membrii Comisiilor teritoriale specificate, 
ONG-urile existente în raion cu mandat în domeniul anti-trafic, reprezentanţi ai 
organizaţiilor interguvernamentale, misiuni diplomatice şi reprezentanţi ai 
Secretariatului permanent şi al Comitetului naţional.  
Aceste activităţi au scos în evidenţă lacunele şi provocările sistemului de prevenire 
şi combatere TFU, iar pe de altă parte au scos în lumină evoluţiile şi realizările 
înregistrate pe parcursul anului 2011.  Genericul acestor şedinţe a fost ,,Tendinţe şi 
progrese în combaterea TFU şi a violenţei domestice. Promovarea egalităţii de 
şanse.”  

În unele raioane este evidentă participarea membrilor Comisiilor Teritoriale 
la şedinţele EMD (Soroca, Cimişlia, Dubăsari) unde au fost discutate cazuri 
specifice, de urgenţă ce ţin de fenomenul TFU, migraţie ilegale, violenţa în familie. 
Drept exemplu, este oferit de raioanele - Floreşti, Cimişlia, Nisporeni, Făleşti, 
Dubăsari - unde au specificat participarea cu regularitate a membrilor CT la 
şedinţele EMD. Această modalitate de coordonare a dus la soluţionarea cazurilor 
de TFU, au fost identificate nevoile cele mai stringente ale victimelor TFU, în 
scopul unei reintegrări reuşite a victimelor în comunitate. 

 
Deşi pe parcursul anului 2011 a continuat edificarea unui dialog asociativ în vederea 
consolidării capacităţii specialiştilor, aceste investiţii sunt limitate datorită factorului uman şi 
politic. Reprezentanţii Comisiilor Teritoriale au accentuat că, specialiştii primăriilor din 
comune au o instruire insuficientă cu privire la fenomenul traficului de fiinţe umane, unde şi 
cooperarea cu organele de urmărire penală este sporadică sau chiar lipseşte cu desăvârşire, 
ceea ce îngreunează de foarte multe ori o intervenţia de urgenţă în favoarea victimei şi/sau a 
potenţialei victime ale TFU. Pentru o activitate   

 
Generalizând amplele acţiuni de instruire pentru specialiştii din domeniul de prevenire şi 
combatere TFU prin cooperare şi parteneriat, este dificil astăzi să constatăm o creştere a 
gradului de expertiză la specialiştii din raioane, ţinând cont de faptul că unele rapoarte mai 
divulgă date complete ale identităţii victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Acest lucru 
denotă faptul că, principiile de bază, care ţin de codul deontologic al fiecărui specialist sunt 
încălcate şi nesancţionate.  
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Concluzii şi recomandări  

 
Pe parcursul anului 2011, la nivelul autorităţilor publice locale au avut loc 

ample campanii de sensibilizare. Acţiunile de prevenire au fost concentrate în 
special în centrele raionale, constatându-se diminuarea mesajului spre zonele 
rurale, unde numărul persoanelor vulnerabile expuse riscului TFU rămâne a fi 
mare. În urma acestor ample campanii, populaţia a devenit mai informată şi mai 
sensibilă asupra fenomenului TFU, în special elevi şi prinţi.  
Se recomandă:  

 extinderea geografică a campaniilor de sensibilizare şi informare către 
zonele rurale ale Republicii Moldova; 

 diversificarea in continuarea a grupurilor ţintă în raport cu tendinţele 
fenomenului TFU, unde copii cu disabilităţi, copii din şcoli internat, în 
special băieţii, persoane infectate TBC, victimele violenţei în familie pot 
deveni o sursă de recrutare atât internă cât şi externă; 

 diversificarea subiectelor TFU prin prisma noilor tendinţe TFU şi anume 
exploatarea prin muncă şi exploatarea sexuală a copiilor, în special băieţi.    

 
Conform rapoartelor Comisiilor teritoriale, s-a constatat o iniţiativă lacunară 
privind prevenirea şi combaterea TFU din partea APL de nivel I.  
Se recomandă:  

 creşterea gradului de responsabilizare a autorităţilor publice locale de nivel 
I, în vederea dezvoltării unui proces continuu de informare de la nivel 
raional la cel comunitar şi viceversa. 

 
În procesul de asistare şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, 
principiul confidenţialităţii, nu este în totalitate respectat de către membrii 
Comisiilor teritoriale, specialiştilor din cadrul APL şi reprezentanţii organelor de 
drept. 
Se recomandă: 

 responsabilizarea specialiştilor de la nivelul APL cu privire la respectarea 
confidenţialităţii datelor conform legislaţiei în vigoare; 

 sancţionarea divulgării datelor cu caracter personal cu privire la VTFU prin 
modificarea Codului Contravenţional şi Codului Penal, acţiune ce provoacă 
segregarea socială acestora. 

 
Unele Comisii teritoriale (Hânceşti, Şoldăneşti, Chişinău, Cimişlia, Făleşti) au 
demonstrat o sporire a gradului de responsabilitate, prin finanţarea locală sau co-
finanţare la acţiunile de prevenire şi protecţie a cazurilor de TFU cele mai grave.  
Cu toate acestea, doar o mică parte din Comisii teritoriale au demonstrat abilităţi 
de atragere de  fonduri, în vederea extinderii programelor sociale în zonele rurale 
afectate de riscul migraţiei şi a fenomenul TFU.  
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Se recomandă:  

 accesarea individuală de către Comisiile teritoriale şi extinderea fondurilor 
nerambursabile în vederea realizării acţiunilor de prevenire şi dezvoltare a 
serviciilor pentru victime şi potenţialele victime ale TFU;  

 dezvoltarea unei platforme durabile de comunicare între Comisii teritoriale 
care ar presupune preluarea reciprocă a bunelor practici, în vederea atragerii 
de fonduri în domeniul TFU. Diseminarea acestor experienţe în toate 
Comisiile teritoriale pot avea un impact pozitiv prin programele de reinserţie 
socială şi reconversie profesională.  

 
Se atestă o implicare din partea APL - urilor în vederea monitorizării cetăţenilor 
plecaţi peste  hotare şi a rudelor ramase în urma migraţiei acestora. Diseminarea 
acestor experienţe în toate Comisiile teritoriale poate avea un impact pozitiv în 
prevenirea riscurilor faţă de migranţii de peste hotare, dar şi a rudelor lor ramase în 
ţară.  
Se recomandă:  

 elaborarea indicatorilor calitativi, care ar permite evaluarea impactului 
politicilor asupra tendinţelor TFU;  

 dezvoltarea unor baze de date, care să permită crearea unei imagini clare 
asupra tendinţelor TFU.  

 
Conform rapoartelor Comisiilor teritoriale, se atestă iniţiative sporadice de 
cooperare între Comisii teritoriale şi echipele multidisciplinare (EMD), prin 
participarea reciprocă în cadrul şedinţelor.  
Se recomandă:  

 dezvoltarea unei platforme de colaborare activă între Comisii Teritoriale şi 
EMD, în vederea intervenţiei rapide, pentru accesarea resurselor necesare 
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU; 

 comisiile teritoriale pentru combaterea TFU să faciliteze procedura de 
acordare a spaţiilor (birourilor) separate pentru activitatea responsabilului de 
Echipă multidisciplinară, conform necesităţilor. 

 
Conform rapoartelor CT, doar câteva autorităţi publice locale au menţionat 
existenţa psihologilor în raioane, în special în cadrul instituţiilor preuniversitare şi 
organizaţii non-guvernamentale.  
Se recomandă:  

 suplinirea funcţiilor de psihologi în instituţiile care au mandat direct în 
combaterea TFU,  protecţia şi asistenţa victimelor TFU.  

 
Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au jucat un rol pro-activ în 
prevenirea TFU, în anul 2011. Serviciile oferite prin intermediul Clubului Muncii 
au devenit mai accesibile unui număr mare persoane aflate în căutarea unui loc de 
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muncă. Politica de gen, promovată prin creşterea gradului de acces de către femei 
la serviciile ATOFM, a fost una din priorităţile acestei instituţii.  
Se recomandă:  

 rămâne o prioritate pentru anul 2012 – dezvoltarea capacităţilor de 
empowerment, prin programe de promovare a micului bussines adresate 
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU; 

 accesul prioritar al victimelor şi potenţialelor victime ale TFU,  la programe 
de reconversie pe piaţa forţei de muncă;  

 
La capitolul de combatere a fenomenului TFU, calitatea procesului de justiţie 
indică un caracter latent al infracţiunii de TFU şi TC. Un indicator ce 
demonstrează această afirmaţie îl reprezintă raportul crescut dintre numărul 
dosarelor iniţiate pe infracţiunea de TFU şi numărul mare de ordonanţe de refuz 
emise ulterior. Aceasta o experienţă scăzută din partea organelor de urmărire 
penală, în vederea acumulării probelor relevante pe cazurile de TFU. Iar acţiunile 
pro-active sunt adesea limitate şi insuficiente pentru a combate fenomenul TFU;  
Se recomandă:  

 antrenarea efectivului subdiviziunilor specializate numai în activităţi proprii 
liniei de activitate; impulsionarea activităţi operative de investigaţie, 
orientate la relevarea infracţiunilor de acest gen; asigurarea conlucrării între 
serviciile specializate, care au tangenţă cu infracţiunile conexe.  

 
Raportul scoate în evidenţă baza unui parteneriat asociativ consolidat la nivel local, 
în special în acţiunile de prevenire a TFU. Cu toate acestea, parteneriatul este unul 
limitat, iniţiativa adesea aparţinând societăţii civile.  
Se recomandă:  

 creşterea gradului de responsabilizarea şi iniţiativă din partea APL - urilor, 
în vederea consolidării parteneriatului asociativ, prin programe de atragere 
de fonduri, programe prevenire şi combatere a TFU, cât şi de asistenţă şi 
protecţie a VTFU.  

 
Regiunea din stânga Nistrului rămâne neacoperită direct de către instituţii publice 
în materie de prevenire şi combatere a TFU, în special integrarea socială a VTFU. 
Se recomandă:  

 consolidarea parteneriatului asociativ între organizaţiile neguvernamentale 
de pe ambele maluri ale Nistrului, în vederea creşterii gradului de acces la 
servicii de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.  
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Fişa 1  
Acţiuni organizate de către Direcţia Protecţia Drepturilor Copilului al Municipiului 
Chişinău.  

 
     ●  Mese rotunde  cu participarea părinţilor şi copiilor cu genericul „Prevenirea şi combaterea 
traficului de copii”, „Siguranţa şi sănătatea copilului”;  
-  DPDC Botanica – 9 mese rotunde în care au participat 89 copii şi 26 părinţi;  
-  DPDC Buiucani – 2 mese rotunde cu participarea a 45 de copii; 
-  DPDC Centru – 4 mese rotunde cu participarea a 69 de copii; 
-  DPDC  Ciocana -  2 mese rotunde cu participarea a 45 de copii; 
-  DPDC Rîşcani -  4 mese rotunde cu participarea a 65 de copii; 
     ●  Dispute cu copii şi adolescenţi la tema : „Copiii – pradă uşoară a TFU”, „Traficul de fiinţe 
umane”; „Viaţa peste hotare – mituri şi fapte”; „Cum să fii în siguranţă la distracţii”, „Cum să-ţi 
păstrezi sănătatea”:  
-  DPDC Botanica – 21 de acţiuni în care au participat 248 copii; 
-  DPDC Buiucani – 6 acţiuni cu participarea a 92 de copii; 
-  DPDC Centru – 1 acţiune cu participarea a 15  copii; 
-  DPDC  Ciocana -  6 acţiuni cu participarea a 122 de copii; 
-  DPDC Rîşcani -  27 de acţiuni cu participarea a 149 de copii şi 4 părinţi; 
     ●  Seminare pentru copii şi părinţi  cu genericul „Eşti informat – eşti protejat să nu fii 
traficat”: 
-  DPDC Botanica – 1 seminar cu participarea a 11 copii; 
-  DPDC Buiucani – 4 seminare cu participarea a 60 de copii; 
-  DPDC Centru – 7 seminare cu participarea a 117  copii; 
-  DPDC  Ciocana -  3 seminare cu participarea a 39 de părinţi; 
-  DPDC Rîşcani -  5 seminare cu participarea a 132 de copii şi 19 adulţi; 
     ●  Training-uri pentru adolescenţi cu genericul: „Cum să ne comportăm ca să nu devenim 
victime a TFU”, „Copilul –Familia – Şcoala – Societatea”:  
-  DPDC Botanica – 9 training-uri la care  au participat 101 copii; 
-  DPDC Buiucani – 3 training-uri la care  au participat 45 copii; 
-  DPDC  Ciocana -  3 training-uri la care  au participat 48 de copii; 
     ●  Ore instructive cu genericul  „Traficul de copii – o problemă pentru Republica Moldova”, 
„Efectele negative a diferitor vicii asupra sănătăţii tale”: 
-  DPDC Botanica – 6 ore cu participarea a 78 copii; 
-  DPDC Centru – 8 ore cu participarea a 109 de copii; 
-  DPDC  Ciocana -  4 ore cu participarea a 40 copii; 
-  DPDC Râşcani – 5 ore cu 90 de copii. 
     ●  Vizionarea filmelor cu discuţii  ulterioare : 
-  DPDC Buiucani – 2 acţiuni cu participarea a 60 de copii; 
-  DPDC Centru – 2 acţiuni cu participarea a 36 de copii; 
-  DPDC  Ciocana -  2 acţiuni cu participarea a 38 de copii; 
-  DPDC Rîşcani -  4 acţiune cu participarea a 78  copii; 
     ●  Concursul desenelor cu tematica „TFU – un pericol pentru societatea noastră” : 
-  DPDC Botanica – 9 concursuri  cu participarea a 129 copii şi 2 părinţi; 
-  DPDC Buiucani – 4 concursuri  cu participarea a 47 de copii; 
-  DPDC Centru – 3 concursuri cu participarea a 39 de copii; 
-  DPDC  Ciocana -  4 concursuri cu participarea a 45 de copii; 
-  DPDC Rîşcani -  3 concursuri cu participarea a 37 de copii; 
     ●    Joc pe roluri „Să protejăm copiii – nu TFU”: 
 - DPDC Botanica  - 4 acţiuni cu participarea  a 51 de copii şi 6 părinţi; 
- DPDC Ciocana – 1 acţiune cu participarea a 10 copii. 
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Fişa 2 
  

Acţiuni organizate de către Direcţia Protecţia Drepturilor Copilului al Municipiului 
Chişinău  

 
 

- Numărul de copii  rămaşi în urma migraţiei unui părinte: 
sectorul Botanica – 520 copii; 
sectorul Buiucani – 2 copii; 
sectorul Centru  - 268  copii; 
sectorul Ciocana – 277 copii; 
sectorul Rîşcani – 529 copii. 
Total – 1596 copii cu un singur părinte plecat peste hotare. 
 
 

- Numărul de copii rămaşi în urma migraţiei ambilor părinţi: 
sectorul Botanica – 304 copii; 
sectorul Buiucani – 72 copii; 
sectorul Centru  - 200  copii; 
sectorul Ciocana – 334 copii; 
sectorul Rîşcani – 315 copii. 
Total – 2834 copii rămaşi în urma migraţiei ambilor părinţi. 
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